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 Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 13.02.2018  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

08367/RM1418/117 RM_M 0 Schválení programu 117. schůze rady města 
konané dne 13.02.2018 

35 

08368/RM1418/117 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

45 

08369/RM1418/117 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Ostravské výstavy, a.s. 

45 

08370/RM1418/117 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti OVANET a.s. 

45 

08371/RM1418/117 RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, 
s.r.o. 

45 

08372/RM1418/117 RM_MZP 1 Návrh na úpravu funkčních míst odboru školství 
a sportu k 01.03.2018 

36 

08373/RM1418/117 RM_M 10 Žádost společnosti INEX Česká republika s.r.o. 
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 
č. 0367/2006/TSM/LPO na zajištění a provádění 
úklidových prací v objektu Radnice města Ostravy 
a části přístavby ul. Sokolská v Moravské Ostravě 

84 

08374/RM1418/117 RM_VZ 1 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na údržbu 
zeleně v roce 2018 v rámci projektu „Zelená osa 
Vítkovic” 

84 

08375/RM1418/117 RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Nákup osobních automobilů“ 
poř. č. 14/2018 

84 

08376/RM1418/117 RM_VZ 8 Návrh na uzavření smluv o provádění servisních 
úkonů v objektech MFB III. a MFB IV. v areálu 
Moravskoslezského inovačního centra a.s. 
v Ostravě Pustkovci v roce 2018 

84 

08377/RM1418/117 RM_M 3 Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti statutárního 
města Ostravy a jeho orgánů v oblasti poskytování 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů 

21 

08378/RM1418/117 RM_M 12 Souhlas s podáním žádosti o dotaci z Programu 
Interreg V-A Česká republika – Polsko na projekt 
Společná CZ-PL organizace kulturních aktivit 
dvou největších měst Euroregionu Silesia 

50 

08379/RM1418/117 RM_M 19 Příprava a podání žádosti o dotaci na projekt 
“Modernizace Kina Luna“ 

50 

08380/RM1418/117 RM_M 11 Uspořádání akce 21. mezinárodní setkání jízdních 
policií v Ostravě 

25 

08381/RM1418/117 RM_M 53 Návrh na uzavření dohody o ukončení smluvního 
vztahu založeného smlouvou o dílo 
č. 2757/2017/MP/VZKÚ 

25 
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08382/RM1418/117 RM_M 64 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám 
o užívání objektů a úhradě nákladů s Českou 
republikou - Hasičským záchranným sborem 
Moravskoslezského kraje 

25 

08383/RM1418/117 RM_M 63 Schválení podání žádosti o podporu z Národního 
programu Životní prostředí pro projekt „Ostravou 
na alternativní pohon II” 

38 

08384/RM1418/117 RM_M 49 Návrh „Smlouvy o pořadatelství TBEX EUROPE 
2018“ a objednávka ubytování pro řečníky, VIP 
delegáty konference a organizátorský tým TBEX 
v rámci konference TBEX EUROPE 2018 

38 

08385/RM1418/117 RM_M 62 Příprava projektu se spolufinancováním 
ze Státního programu na podporu úspor energie 
a vyhlášení s projektem související soutěže 
„Efektivní škola 2018” 

38 

08386/RM1418/117 RM_M 1 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
Českému svazu bojovníků za svobodu, z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2018 

01 

08387/RM1418/117 RM_M 4 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady 
Ostrava, p.o. do Indonésie (Jakarta) ve dnech 
15.02.-03.03.2018 

01 

08388/RM1418/117 RM_M 25 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, 
do Švýcarska (Luzern) ve dnech 27.02.-
01.03.2018 

01 

08389/RM1418/117 RM_M 52 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie 
Ostrava, p.o., do Číny ve dnech 06.-16.04.2018 

01 

08390/RM1418/117 RM_M 24 Přehled písemností adresovaných radě města 
a zastupitelstvu města za období od 01.12.2017 
do 31.01.2018 

28 

08391/RM1418/117 RM_M 47 Oznámení o uplatňování práv osoby zúčastněné 
v řízení vedeném Městským soudem v Praze 
pod sp. zn. 9 A 37/2017 ve věci žalobce: Povodí 
Odry, státní podnik, proti žalovanému: 
Ministerstvo životního prostředí, o žalobě proti 
rozhodnutí žalovaného ze dne 05.12.2016, 
č.j.: 2165/580/16, 79193/ENV 

28 

08392/RM1418/117 RM_M 58 Kupní smlouva a smlouva o předkupním právu - 
výzva společnosti AMÁDEUS REAL, a.s., návrh 
na rozšíření žaloby proti žalované AMÁDEUS 
REAL, a.s. 

28 

08393/RM1418/117 RM_M 59 Návrh dohody o soudním smíru s žalovanou 
společností Atregia s.r.o. 

28 
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08394/RM1418/117 RM_M 68 Plná moc k zastoupení v soudním řízení vedeném 
u Okresního soudu v Ostravě - o žalobě proti 
rozhodnutí Státního pozemkového úřadu – 
Krajského pozemkového úřadu 

28 

08395/RM1418/117 RM_M 41 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 
movitého majetku statutárního města Ostravy, 
předaného k hospodaření právnické osobě Domov 
pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, 
příspěvková organizace, IČO 70631824 

41 

08396/RM1418/117 RM_M 54 Návrh na změnu účelů a změnu stanovených 
podmínek pro čerpání a vyúčtování investičních 
příspěvků poskytnutých Domovu Sluníčko, 
Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace 

41 

08397/RM1418/117 RM_M 55 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací pro rok 2018 v oblasti rodinná politika 

86 

08398/RM1418/117 RM_M 46 Předložení žádosti o státní účelovou dotaci 
v rámci „Programu prevence kriminality místní 
úrovni pro rok 2018” Ministerstva vnitra 

86 

08399/RM1418/117 RM_M 56 Program a podmínky na poskytování peněžních 
prostředků z výnosu daní z hazardních her 
pro oblast sociální péče pro rok 2018 včetně 
návrhu na vyhlášení výběrového řízení 

86 

08400/RM1418/117 RM_M 39 Návrh na vyhlášení výběrového řízení na obsazení 
pracovního místa ředitel/ředitelka právnické osoby 
Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace 

31 

08401/RM1418/117 RM_M 60 Návrh na poskytnutí účelového příspěvku 
organizaci PLATO Ostrava, p.o., na pořízení 
vybavení a technického zařízení 

42 

08402/RM1418/117 RM_M 18 Žádost FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek 
o rozšíření podmínek použití dotace plynoucí 
z Veřejnoprávní smlouvy č. 2859/2017/ŠaS 

91 

08403/RM1418/117 RM_M 66 Podmínky dotačního programu na poskytování 
peněžních prostředků z rozpočtu statutárního 
města Ostravy a výnosu daně z hazardních her 
pro období 2018 - 2019 v oblasti Tělovýchovy 
a sportu 

91 

08404/RM1418/117 RM_M 5 Návrh na záměr města směnit nemovité věci 
v k. ú. Vítkovice, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat 
nemovité věci v k. ú. Solanec pod Soláněm, 
obec Hutisko-Solanec 

08 

08405/RM1418/117 RM_M 6 Návrh na záměr města směnit nemovité věci 
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

08 

08406/RM1418/117 RM_M 7 Návrh na záměr města prodat a neprodat nemovité 
věci v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

08 
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08407/RM1418/117 RM_M 13 Souhlas s přeložkou trakčního vedení v rámci 
stavby „Výstavba bytového domu 
na ul. Janáčkova” pro městský obvod Moravská 
Ostrava a Přívoz v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 

08 

08408/RM1418/117 RM_M 17 Návrh na zmocnění Ing. R. F. k odstranění části 
veřejného vodovodu ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy 

08 

08409/RM1418/117 RM_M 20 Návrh na záměr města vypůjčit pozemek 
parc. č. 2620/101 v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 

08 

08410/RM1418/117 RM_M 26 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě 
do pozemku v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec 
Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 
nájemní smlouvy se společností Dabenmain s.r.o. 

08 

08411/RM1418/117 RM_M 27 Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení 
2x VN 22 kV včetně rozvaděče VN k pozemkům 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

08412/RM1418/117 RM_M 28 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

08413/RM1418/117 RM_M 29 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

08414/RM1418/117 RM_M 30 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene - služebnosti s ŘSD ČR 

08 

08415/RM1418/117 RM_M 31 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene - služebnosti s vlastníky pozemků 

08 

08416/RM1418/117 RM_M 32 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám 
o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen 
s PODA a.s. a OVANET a.s. 

08 

08417/RM1418/117 RM_M 33 Souhlas s trvalým odnětím pozemků 
v k. ú. Přívoz, k. ú. Slezská Ostrava a k. ú. 
Radvanice, obec Ostrava 

08 

08418/RM1418/117 RM_M 43 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní 
smlouvy s fyzickou osobou 

08 

08419/RM1418/117 RM_M 48 Návrh na záměr města vypůjčit pozemky 
v k. ú. Moravská Ostrava Návrh na uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce 
(k. ú. Moravská Ostrava) 

08 
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08420/RM1418/117 RM_M 57 Návrh na souhlas s umístěním vodovodní 
přípojky, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti, návrh na uzavření nájemní 
smlouvy a uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti 

08 

08421/RM1418/117 RM_M 67 Návrh na souhlas s napojením nově budované 
inženýrské sítě a s umístěním inženýrské sítě 
do pozemků ve vlastnictví SMO v k. ú. Mošnov, 
obec Mošnov, návrh na uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh 
na uzavření nájemní smlouvy se společností 
CROMODORA WHEELS s.r.o. 

08 

08422/RM1418/117 RM_M 69 Souhlas s provozem bezpilotního letounu 08 
08423/RM1418/117 RM_M 9 Návrh na uzavření smluv o realizaci překládky sítí 

elektronických komunikací v souvislosti 
se stavbou ORG 7040 Prodloužení sběrače B 
do  Radvanic 

05 

08424/RM1418/117 RM_M 15 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení služebností” 
v souvislosti se stavbami odboru investičního 
zahrnutými do kapitálového rozpočtu města 
Ostravy 

05 

08425/RM1418/117 RM_M 21 Návrh na uzavření smlouvy o realizaci přeložky 
VN a NN v souvislosti s realizací stavby ORG 
3094 Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, 
Provaznická a Dr. Martínka 

05 

08426/RM1418/117 RM_M 34 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení služebností” 
v souvislosti se stavbou „Kanalizace Bartovice - 
1. část“ 

05 

08427/RM1418/117 RM_M 35 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení služebností” 
v souvislosti se stavbou „Odkanalizování 
Heřmanic, ul. Parcelní” a „Doplnění VO Sokolská 
třída - dvorní část” 

05 

08428/RM1418/117 RM_M 50 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 
z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci 
stavby „Revitalizace areálu bývalých kasáren 
Hranečník - SO 05” 

05 

08429/RM1418/117 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Oprava kanalizace 
ul. Provaznická“ poř. č. 3/2018 

05 

08430/RM1418/117 RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Rekonstrukce násosek Důlňák - 
Les”, poř. č. 205/2017 

05 

08431/RM1418/117 RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Kanalizace Hrušov - osady”, 
poř. č. 11/2018 

05 

08432/RM1418/117 RM_VZ 10 Veřejná zakázka „Cyklistické propojení 
ul. 17. listopadu, VTP (TDS+BOZP)”, 
poř. č. 8/2018 

05 

08433/RM1418/117 RM_VZ 11 Veřejná zakázka „Cyklostezka Nová Ves - 
vodárna - 1. etapa (TDS+BOZP)”, poř. č. 7/2018 

05 
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08434/RM1418/117 RM_VZ 13 Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu v ul. Sokola Tůmy”, poř. č. 249/2017 

05 

08435/RM1418/117 RM_VZ 14 Veřejná zakázka „SPZ Ostrava - Mošnov II. etapa 
- vodovody”, poř. č. 21/2018 

05 

08436/RM1418/117 RM_VZ 15 Veřejná zakázka „Rekonstrukce odstředivky 
na ÚČOV”, poř. č. 218/2017 

05 

08437/RM1418/117 RM_VZ 17 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření smlouvy o dílo na zpracování 
investičního záměru stavby „Rekonstrukce 
budovy restaurace Spolek” v k. ú. Moravská 
Ostrava 

05 

08438/RM1418/117 RM_VZ 18 Veřejná zakázka „Rekonstrukce a revitalizace 
Náměstí Republiky - DÚR+IČ”, poř. č. 2/2018 

05 

08439/RM1418/117 RM_M 2 Návrh na rozhodnutí o vyřazení dlouhodobého 
nehmotného majetku 

89 

08440/RM1418/117 RM_M 22 Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD 
„Vrtná jáma č. 27” pro stavbu „Revitalizace 
tramvajové smyčky Hlučínská” v k. ú. Přívoz 

89 

08441/RM1418/117 RM_M 23 Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD 
„Kutací jáma č. 14” pro stavbu „Doplnění VO 
ul. Podolí” v k. ú. Muglinov 

89 

08442/RM1418/117 RM_M 42 Oznámení o projednávání návrhu zadání změny 
č. 1 územního plánu Šilheřovice 

89 

08443/RM1418/117 RM_M 65 Soutěž o titul Ostravský dům roku 2017 89 
08444/RM1418/117 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a o uzavření smlouvy na zhotovení územní studie 
„Smetanovo náměstí a okolí v Moravské Ostravě” 

89 

08445/RM1418/117 RM_VZ 19 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a o uzavření smlouvy na zhotovení „objemové 
studie - Seidlerovo nábřeží” 

89 

08446/RM1418/117 RM_VZ 21 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a o uzavření smlouvy o dílo a licenční smlouvy 
na zpracování video prezentace pro stánek Ostrava 
veletrh MIPIM 2018 v Cannes 

89 

08447/RM1418/117 RM_M 16 Připomínky statutárního města Ostravy k návrhu 
nového stanoviska MŽP pro realizaci nápravných 
opatření na lokalitě Laguny Ostramo a jmenování 
členů do pracovní skupiny 

80 

08448/RM1418/117 RM_M 36 Návrh na stanovení environmentálních cílů 2018 
při systému environmentálního managementu 
podle ČSN EN ISO 14001 na Magistrátu města 
Ostravy 

80 

08449/RM1418/117 RM_M 37 Uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci 
kampaně Do práce na kole 2018 

80 

08450/RM1418/117 RM_M 51 Poskytnutí účelového investičního příspěvku 
z Fondu životního prostředí na realizaci projektu 
„Čistící vůz MOaP II.” 

80 
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08451/RM1418/117 RM_M 38 Strategie rozvoje ICT statutárního města Ostravy 
do roku 2020 

83 

08452/RM1418/117 RM_VZ 7 Smlouva o poskytování služeb technické podpory 
provozu a rozvoje informačního systému Portex 
se společností ICT Brains s.r.o. 

83 

08453/RM1418/117 RM_VZ 9 Smlouva o poskytování služeb technické podpory 
provozu a rozvoje informačního systému BePlan 
se společností ICT Brains s.r.o 

83 

08454/RM1418/117 RM_M 44 Úprava rozpočtu r. 2018 07 
08455/RM1418/117 RM_M 45 Poptávkové řízení na výběr poskytovatele úvěru 

pro městský obvod Vítkovice ve výši 27 mil. Kč 
na „Rozdělení stávajících bytů na byty menší 
Štramberská 2B a 4, Ostrava-Vítkovice“ 

07 

08456/RM1418/117 RM_VZ 20 Zadání zpracování investičního záměru „Okružní 
křižovatka Ostrava - Poruba, ul. Francouzská - 
Jilemnického náměstí” 

09 

08457/RM1418/117 RM_ORG 1 Návrh na schválení termínu mimořádné schůze 
rady města dne 09.03.2018 

35 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_M 40 Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních 
účelových dotací pro rok 2018, víceletých 
neinvestičních účelových dotací na léta 2018 - 
2020 a neinvestičních příspěvků a transferů 
pro rok 2018 v oblasti kultury z rozpočtu 
statutárního města Ostrava 

60 

 RM_M 8 Návrh na záměr města neprodat pozemek 
parc. č. 426/3, k. ú. Polanka nad Odrou, 
obec Ostrava 

08 

 RM_M 14 Souhlas vlastníka komunikace s úpravou 
dopravního značení a instalací betonových zábran 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

 RM_VZ 16 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a o uzavření smlouvy na zhotovení 
architektonické studie „revitalizace předprostoru 
Domu umění” 

89 

 RM_M 61 Projednání návrhů usnesení Správní rady spolku 
Řemeslný inkubátor Ostrava z. s. 

38 

 RM_VZ 12 Veřejná zakázka „Cingrův sad (PD+AD+IČ)” 
poř. č. 251/2017 

05 
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RM_M 0 
Schválení programu 117. sch ůze rady m ěsta konané dne 13.02.2018 
  
Usnesení číslo: 08367/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 117. schůze rady města konané dne 13.02.2018 

  
 

RM_VH 1 
Výkon p ůsobnosti valné hromady obchodní spole čnosti Ostravské 
městské lesy a zele ň, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08368/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
45 

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

zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2018 a parametrů motivačního 
systému odměňování členů TOP managementu společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, 
s.r.o., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

podnikatelský plán na rok 2018 společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) určuje 
  

a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., pro rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

dodatek č. 5 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Ostravské městské lesy 
a zeleň, s.r.o., a jednatelem společnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
5) ukládá 
  

jednateli společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 
realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 
na rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Vladimír Blahuta, T: 30.06.2019
 jednatel společnosti 
  

 
RM_VH 2 
Výkon p ůsobnosti valné hromady obchodní spole čnosti Ostravské 
výstavy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08369/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Ostrava, 
Černá louka 3235, PSČ 702 00, IČO 25399471 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 Ostravské výstavy, a.s., dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

podnikatelský plán na rok 2018 společnosti Ostravské výstavy, a.s., dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
3) určuje 
  

a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 
Ostravské výstavy, a.s., pro rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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podobě. 

Strana 11/91 
  

4) schvaluje 
  

dodatek č. 5 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Ostravské výstavy, a.s., 
a předsedou představenstva dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
5) schvaluje 
  

dodatek č. 5 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Ostravské výstavy, a.s., 
a místopředsedou představenstva dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
6) ukládá 
  

předsedovi představenstva společnosti Ostravské výstavy, a.s. 
realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 
na rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Karel Burda, T: 30.06.2018
 předseda představenstva 
  

 
RM_VH 3 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti OVANET a.s.  
  
Usnesení číslo: 08370/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti OVANET a.s., se sídlem Ostrava, Přívoz, Hájkova 1100/13, 
PSČ 702 00, IČO 25857568, 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 OVANET a.s. dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

podnikatelský plán na rok 2018 obchodní společnosti OVANET a.s. dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 
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3) určuje 
  

a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 
OVANET a.s. pro rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
4) schvaluje 
  

dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností OVANET a.s. a členem 
představenstva společnosti OVANET a.s. dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
5) ukládá 
  

členu představenstva společnosti OVANET a.s. 
realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 
na rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Michal Hrotík, T: 30.06.2019
 člen představenstva 
  

 
RM_VH 4 
Výkon p ůsobnosti v alné hromady obchodní spole čnosti Opravy 
a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08371/RM1418/117 

(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 Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o., se sídlem Novoveská 1266/25, 
Ostrava-Mariánské Hory, PSČ 709 00, IČO 060 94 899, jejímž jediným společníkem 
je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2018 společnosti Opravy 
a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. - dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

podnikatelský plán na rok 2018 společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. –
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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3) ukládá 
  

jednateli společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. 
realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 
na rok 2018 - dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Antonín Bína, T: 28.06.2019
 jednatel společnosti 
  

 
RM_MZP 1 
Návrh na úpravu funk čních míst odboru školství a sportu k 01.03.2018 
  
Usnesení číslo: 08372/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zvýšení počtu funkčních míst odboru školství a sportu v souvislosti se zahájením 
projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II “  z 81 na 85 na období 
01.03.2018 - 28.02.2022 

  
 

RM_M 10 
Žádost spole čnosti INEX Česká republika s. r.o. o uzav ření Dodatku č. 2 
ke Smlouv ě o dílo č. 0367/2006/TSM/LPO na zajišt ění a provád ění 
úklidových prací v objektu Radnice m ěsta Ostravy a části p řístavby 
ul. Sokolská v Moravské Ostrav ě 
  
Usnesení číslo: 08373/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 0367/2006/TSM/LPO ze dne 23.02.2006 a navýšením 
fakturační ceny za provádění úklidových prací v objektu Radnice města Ostravy a části 
přístavby ul. Sokolská v Moravské Ostravě, se společností INEX Česká republika s.r.o., 
Neumannova 11, 412 01 Litoměřice, IČO 61328987 
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RM_VZ 1 
Zadání ve řejné zakázky malého rozsahu na údržbu zelen ě v roce 2018 
v rámci projektu „Zelená osa Vítkovic” 
  
Usnesení číslo: 08374/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na údržbu zeleně v roce 2018 na pozemcích, 
které byly Statutárnímu městu Ostrava vypůjčeny dle Smluv o výpůjčce ev. č. 2576/2011/MJ, 
2577/2011/MJ a 2579/2011/MJ ze dne 27.11.2011 v rámci projektu „Zelená osa Vítkovic” 
(lokalita Vítkovice - Horní oblast, Dolní oblast a dceřiné společnosti) společnosti:  

VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, 703 00  Ostrava - Vítkovice 

za celkovou cenu  v místě a čase obvyklou 208.068,- Kč bez DPH  dle cenové nabídky 
a podrobného rozpisu nákladů v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu objednávky na údržbu zeleně v roce 2018 v rámci projektu „Zelená osa Vítkovic” 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 28.02.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka „Nákup osobních automobil ů“ po ř. č. 14/2018 
  
Usnesení číslo: 08375/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na dodávku 3 ks osobních 
motorových vozidel v rozsahu dle předloženého materiálu 

  
 



Statutární město Ostrava 
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2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Ing. Bc. Pavel Šmátrala - odbor hospodářské správy 
3. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík -  odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Martin Plachta - odbor hospodářské správy 
3. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Gibas - tajemník MMO 
2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
3. Ing. Bc. Pavel Šmátrala - odbor hospodářské správy 
4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Michal Mariánek - náměstek primátora 
2. Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora 
3. Martin Plachta - odbor hospodářské správy 
4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. 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: 31.05.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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5) zmocňuje 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 
a rozhodnutí o námitkách 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.05.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_VZ 8 
Návrh na uzav ření smluv o provád ění servisních úkon ů v objektech 
MFB III. a MFB IV. v areálu Moravskoslezského inova čního centra a.s. 
v Ostrav ě Pustkovci v roce 2018 
  
Usnesení číslo: 08376/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu poskytovateli AZ KLIMA a.s., se sídlem 
Tuřanka 115a, 627 00 Brno, IČO: 24772631, na provádění garančních prohlídek a údržby 
vzduchotechnického zařízení v objektech Multifunkčních budov III. a IV. v areálu 
Moravskoslezského inovačního centra a.s. v Ostravě Pustkovci, a to za cenu nejvýše 
přípustnou ve výši 159 086,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu poskytovateli COMPLETE CZ spol. s r.o., se sídlem 
Legerova 24/1853, 120 00 Praha 2, IČO: 26707829, na zajištění prohlídek a údržbu jednotek 
přesné klimatizace, vzduchem chlazených kondenzátorů a blokových chladících jednotek 
v objektech Multifunkčních budov III. a IV. v areálu Moravskoslezského inovačního centra a.s. 
v Ostravě Pustkovci, a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši 300 000,- Kč bez DPH, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu poskytovateli REELGATE s.r.o., se sídlem 
Na Jánské 1046/4, 710 00 Ostrava, IČO: 25873156, na zajištění revizí, prohlídek a dalších 
prací na systémech CCTV, PTZS, STA a IP tabla v objektech Multifunkčních budov III. a IV. 
v areálu Moravskoslezského inovačního centra a.s. v Ostravě Pustkovci, a to za cenu nejvýše 
přípustnou ve výši 250 000,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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4) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu poskytovateli POWERBRIDGE spol. s r.o., 
se  sídlem Vintrovna 262, 664 41 Popůvky, IČO: 25547194, na provádění pravidelné servisní 
činnosti u záložních zdrojů v objektech Multifunkčních budov III. a IV. v areálu 
Moravskoslezského inovačního centra a.s. v Ostravě Pustkovci, a to za cenu nejvýše 
přípustnou ve výši 98 501,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
5) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu jednotlivých smluv dle bodů 1) - 4) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 20.02.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 3 
Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti statutárního m ěsta Ostravy 
a  jeho  orgán ů v oblasti poskytování informací p odle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k informacím, ve zn ění 
pozdějších p ředpis ů 
  
Usnesení číslo: 08377/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

Výroční zprávu za rok 2017 o činnosti statutárního města Ostravy a jeho orgánů v oblasti 
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

zveřejnit výroční zprávu za rok 2017 dle bodu 1) tohoto usnesení na úřední desce města 
a způsobem umožňujícím dálkový přístup 

  
 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 28.02.2018
 vedoucí odboru vnitřních věcí 
  

 
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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RM_M 12 
Souhlas s podáním žádosti o dotaci z Programu Inter reg V-A 
Česká republika – Polsko na projekt Spole čná CZ-PL organizace 
kulturních aktivit dvou nejv ětších m ěst Euroregionu Silesia 
  
Usnesení číslo: 08378/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podáním žádosti o dotaci pro projekt Společná CZ-PL organizace kulturních aktivit dvou 
největších měst Euroregionu Silesia ke spolufinancování v rámci Programu Interreg V-A 
Česká republika - Polsko 

  
2) žádá 
  

městský obvod Poruba 
o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) 
tohoto usnesení v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení 
žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 07.03.2018
 starosta městského obvodu Poruba 
  
3) žádá 
  

městský obvod Poruba 
o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 
na rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 30.09.2018
 starosta městského obvodu Poruba 
  
4) žádá 
  

městský obvod Poruba 
o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 
na rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.12.2018
 starosta městského obvodu Poruba 
  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

městský obvod Poruba 
o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 
na rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.12.2019
 starosta městského obvodu Poruba 
  

 
RM_M 19 
Příprava a podání žádosti o dotaci na projekt „Modern izace Kina Luna“  
  
Usnesení číslo: 08379/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zahájením  přípravy a podáním žádosti o finanční příspěvek na projekt „Modernizace Kina 
Luna“,  v rámci  výzvy na Digitalizaci a modernizaci kin ze Státního fondu kinematografie 

  
2) žádá 
  

městský obvod Ostrava - Jih 
o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o finanční 
příspěvek a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami 
výzvy na Digitalizaci a modernizaci kin ze Státního fondu kinematografie, v případě, 
že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené 
v bodě 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.06.2018
 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 
  
3) schvaluje 
  

v případě úspěšnosti projektu „Modernizace Kina Luna“ financování projektu v celkové výši 
3.601,- tis. Kč,  bez zajištění předfinancování a spolufinancování projektu z rozpočtu 
statutárního města Ostravy 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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RM_M 11 
Uspo řádání akce 21. mezinárodní setkání jízdních policií  v Ostrav ě 
  
Usnesení číslo: 08380/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s uspořádáním akce 21. mezinárodní setkání jízdních policií dne 01.09.2018 
v Komenského sadech v Ostravě 

  
2) ukládá 
  

řediteli Městské policie Ostrava 
zabezpečit 21. mezinárodní setkání jízdních policií dle bodu 1) tohoto usnesení po stránce 
organizační 

  
 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 01.09.2018
 ředitel Městské policie Ostrava 
  

 
RM_M 53 
Návrh na uzav ření dohody o ukon čení smluvního vztahu založeného 
smlouvou o dílo č. 2757/2017/MP/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 08381/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo ev. č. 2757/2017/MP/VZKÚ ze dne 11.10.2017 
mezi statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava, 
IČO: 00845451, a společnosti A.I.Company, s. r. o. se sídlem Hradní 27/37, 710 00  Ostrava, 
IČO: 01995014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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RM_M 64 
Návrh na uzav ření dodatk ů ke smlouvám o užívání objekt ů a úhrad ě 
náklad ů s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem 
Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 08382/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce a úhradě nákladů ev. č. 1354/2016/MP 
ze dne 13.05.2016, dodatku č. 2 ke smlouvě o užívání objektu a úhradě nákladu 
ev. č. 2041/2011/MP ze dne 30.06.2011, dodatku č. 3 ke smlouvě o užívání objektu a úhradě 
nákladů ev. č. 1438/2009/MP ze dne 17.04.2009 a dodatku č. 5 ke smlouvě o úhradě nákladů 
ev. č. 0028/2005/MěP ze dne 07.01.2005 mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem 
Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava, IČO: 00845451, a Českou republikou - Hasičským 
záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava -
Zábřeh, IČO: 70884561, dle přílohy č. 1, 2, 3 a 4 předloženého  materiálu 

  
 

RM_M 63 
Schválení podání žádosti o podporu z Národního prog ramu Životní 
prost ředí pro projekt „Ostravou na alternativní pohon II”  
  
Usnesení číslo: 08383/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

podání žádosti o podporu pro projekt „Ostravou na alternativní pohon II” v rámci Národního 
programu Životní prostředí” 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 
zajistit předložení žádosti o podporu a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto 
usnesení v souladu s podmínkami Výzvy č. 21/2017 v rámci Národního programu Životní 
prostředí 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 27.09.2018
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 22/91 
  

3) rozhodla 
  

o použití finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 
3 000 tis. Kč odborem hospodářské správy na spolufinancování projektu „Ostravou 
na alternativní pohon II”, přičemž financování se stanovuje ve výši 200 tis. Kč na jeden 
každý elektromobil pro městské obvody 

  
4) souhlasí 
  

v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) s financováním projektu v celkové výši 
16 190 tis. Kč v roce 2018 na zajištění spolufinancování projektu ve výši 10 040 tis. Kč, z toho 

• 3 000 tis. Kč spolufinancování z fondu Životního prostředí MMO 
• 2 610 tis. Kč spolufinancování ze schváleného rozpočtu odboru hospodářské správy (pro 
vozidla Městské policie Ostrava) 
• 400 tis. Kč spolufinancování MOb Hošťálkovice 
• 200 tis. Kč spolufinancování MOb Hrabová 
• 200 tis. Kč spolufinancování MOb Krásné Pole 
• 1 200 tis. Kč spolufinancování MOb Mariánské Hory a Hulváky 
• 830 tis. Kč spolufinancování MOb Moravská Ostrava a Přívoz 
• 200 tis. Kč spolufinancování MOb Nová Ves 
• 400 tis. Kč spolufinancování MOb Ostrava - Jih 
• 200 tis. Kč spolufinancování MOb Polanka nad Odrou 
• 200 tis. Kč spolufinancování MOb Poruba 
• 200 tis. Kč spolufinancování MOb Radvanice a Bartovice 
• 400 tis. Kč spolufinancování MOb Stará Bělá                                                                      

- v roce 2018 na zajištění předfinancování projektu ve výši 6 150 tis. Kč z rozpočtové rezervy 
města  

  
5) ukládá 
  

Městské policii Ostrava a odboru hospodářské správy MMO 
zajistit spolupráci s odborem strategického rozvoje MMO na přípravě žádosti o podporu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 30.06.2018
 ředitel Městské policie Ostrava 
  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.06.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

městskému obvodu Hošťálkovice 
zajistit spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) z rozpočtu městského obvodu 
dle bodu 4) tohoto usnesení 
a zajistit spolupráci s odborem strategického rozvoje MMO na přípravě žádosti o podporu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jiří Jureček, T: 30.06.2018
 starosta městského obvodu Hošťálkovice  
  
7) ukládá 
  

městskému obvodu Hrabová 
zajistit spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) z rozpočtu městského obvodu 
dle bodu 4) tohoto usnesení 
a zajistit spolupráci s odborem strategického rozvoje MMO na přípravě žádosti o podporu 

  
 Vyřizuje: Igor Trávníček, T: 30.06.2018
 starosta městského obvodu Hrabová 
  
8) ukládá 
  

městskému obvodu Krásné Pole 
zajistit spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) z rozpočtu městského obvodu 
dle bodu 4) tohoto usnesení 
a zajistit spolupráci s odborem strategického rozvoje MMO na přípravě žádosti o podporu 

  
 Vyřizuje: Ing. Tomáš Výtisk, T: 30.06.2018
 starosta městského obvodu Krásné Pole 
  
9) ukládá 
  

městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
zajistit spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) z rozpočtu městského obvodu 
dle bodu 4) tohoto usnesení 
a zajistit spolupráci s odborem strategického rozvoje MMO na přípravě žádosti o podporu 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 30.06.2018
 starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
zajistit spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) z rozpočtu městského obvodu 
dle bodu 4) tohoto usnesení 
a zajistit spolupráci s odborem strategického rozvoje MMO na přípravě žádosti o podporu 

  
 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 30.06.2018
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
11) ukládá 
  

městskému obvodu Nová Ves 
zajistit spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) z rozpočtu městského obvodu 
dle bodu 4) tohoto usnesení 
a zajistit spolupráci s odborem strategického rozvoje MMO na přípravě žádosti o podporu 

  
 Vyřizuje: Ing. Tomáš Lefner, T: 30.06.2018
 starosta městského obvodu Nová Ves 
  
12) ukládá 
  

městskému obvodu Ostrava - Jih 
zajistit spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) z rozpočtu městského obvodu 
dle bodu 4) tohoto usnesení 
a zajistit spolupráci s odborem strategického rozvoje MMO na přípravě žádosti o podporu 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.06.2018
 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 
  
13) ukládá 
  

městskému obvodu Polanka nad Odrou 
zajistit spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) z rozpočtu městského obvodu 
dle bodu 4) tohoto usnesení 
a zajistit spolupráci s odborem strategického rozvoje MMO na přípravě žádosti o podporu 

  
 Vyřizuje: Pavel Bochnia, T: 30.06.2018
 starosta městského obvodu Polanka nad Odrou 
  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

městskému obvodu Poruba 
zajistit spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) z rozpočtu městského obvodu 
dle bodu 4) tohoto usnesení 
a zajistit spolupráci s odborem strategického rozvoje MMO na přípravě žádosti o podporu 

  
 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 30.06.2018
 starosta městského obvodu Poruba 
  
15) ukládá 
  

městskému obvodu Radvanice a Bartovice 
zajistit spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) z rozpočtu městského obvodu 
dle bodu 4) tohoto usnesení 
a zajistit spolupráci s odborem strategického rozvoje MMO na přípravě žádosti o podporu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 30.06.2018
 starostka Městského obvodu Radvanice a Bartovice 
  
16) ukládá 
  

městskému obvodu Stará Bělá 
zajistit spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) z rozpočtu městského obvodu 
dle bodu 4) tohoto usnesení 
a zajistit spolupráci s odborem strategického rozvoje MMO na přípravě žádosti o podporu 

  
 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 30.06.2018
 starosta městského obvodu Stará Bělá 
  

 
RM_M 49 
Návrh „Smlouvy o pořadatelství TBEX EUROPE 2018“ a objednávka 
ubytování pro řečníky, VIP delegáty konference a organizátorský tým 
TBEX v rámci konference TBEX EUROPE 2018 
  
Usnesení číslo: 08384/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 08003/RM1418/112 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření ,,Smlouvy o pořadatelství TBEX EUROPE 2018” dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

o vystavení objednávky na ubytování, tj. zajištění 200 pokojonocí ve dvoulůžkových pokojích, 
ve dnech 23.-29.07.2018 pro řečníky, VIP delegáty konference a organizátorský tým TBEX, 
v rámci konference TBEX EUROPE 2018 do maximální výše celkové úplaty za ubytování 
uvedených osob 280 000,- Kč vč. DPH 

  
3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit informaci o konání konference TBEX EUROPE 2018 zastupitelstvu města Ostravy 
na jeho  zasedání dne 07.03.2018 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 07.03.2018
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru strategického rozvoje 
zajistit provedení všech úkonů potřebných k zajištění realizace bodu 2) tohoto usnesení včetně 
podpisu objednávky uvedené v bodě 2) tohoto usnesení vedoucím zmíněného odboru 
magistrátu 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 28.02.2018
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 62 
Příprava projektu se spolufinancováním ze Státního pr ogramu 
na podporu úspor energie a vyhlášení s projektem souvi sející sout ěže 
„Efektivní škola 2018” 
  
Usnesení číslo: 08385/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahájení přípravy projektu „Efektivní škola 2018” ke spolufinancování ze Státního programu 
na podporu úspor energie EFEKT 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

odboru strategického rozvoje jako nositeli projektu zajistit veškeré úkony spojené s přípravou 
projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 20.10.2018
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
3) souhlasí 
  

s vyhlášením soutěže „Efektivní škola 2018” dle podmínek uvedených v důvodové zprávě 
předkládaného materiálu 

  
4) ukládá 
  

odboru strategického rozvoje jako nositeli soutěže zajistit veškeré úkony spojené 
s vyhlášením soutěže dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 28.02.2018
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
5) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

snižuje účelová rezerva ORJ 300 

   v §3636, pol. 5901, ÚZ 3636  o 540 tis. Kč 

a zvyšují běžné výdaje ORJ 300 

   v §3792, pol. 5194, ÚZ 3636  o 110 tis. Kč 

   v §3792, pol. 5169, ÚZ 3636  o 30 tis. Kč 

   v §2115, pol. 5166, ÚZ 3636  o 400 tis. Kč 
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6) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 5) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 1 
Návrh na poskytnutí ú čelové neinvesti ční dotac e Českému svazu 
bojovník ů za svobodu, z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
pro rok 2018 
  
Usnesení číslo: 08386/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu  města 

rozhodnout o poskytnutí  účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 
ve výši 50.000,-  Kč Českému svazu bojovníků za svobodu,   se sídlem 
Legerova 1854/22, PSČ 120 00 Praha - Nové Město, IČO: 00442755,  na  úhradu nájmu 
a dalších služeb spojených  s užíváním kancelářských prostor v roce 2018  Oblastním 
výborem Českého svazu bojovníků za svobodu gen. Mikuláše Končického  Ostrava,
náměstí Svatopluka Čecha 732/1, 702 00 Ostrava - Přívoz 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostravy  mezi  statutárním městem Ostrava,  Prokešovo nám. 8, 
729 30 Ostrava, IČO: 00845451,  a Českým svazem bojovníků za svobodu,  se sídlem 
Legerova  1854/22, PSČ 120 00 Praha - Nové Město, IČO: 00442755, dle přílohy  č. 2 
předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

primátorovi  Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1)  a 2)  tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 07.03.2018
 vedoucí odboru kancelář primátora 
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RM_M 4 
Návrh na schválení zahrani ční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele 
Zoologické zahrady Ostrava, p.o., do Indonésie (Jak arta) ve dnech  
15.02.-03.03.2018 
  
Usnesení číslo: 08387/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční   pracovní   cestu Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, 
p.o., do Indonésie (Jakarta) ve  dnech  15.02.-03.03.2018  za účelem účasti  na  pracovních 
jednáních 

  
2) ukládá 
  

řediteli Zoologické zahrady Ostrava, p.o. 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční  pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Petr Čolas, T: 20.03.2018
 ředitel Zoologické zahrady Ostrava, p.o. 
  

 
RM_M 25 
Návrh na schválení zahrani ční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semer áka, 
člena rady m ěsta, do Švýcarska (Luzern) ve dnech 27.02.-01.03.20 18 
  
Usnesení číslo: 08388/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do Švýcarska 
(Luzern) ve dnech 27.02.-01.03.2018 za účelem návštěvy Muzea dopravy v Luzernu 
a pracovních jednání 

  
2) schvaluje 
  

úhradu finančních nákladů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
předpisů 
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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: 20.03.2018
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_M 52 
Návrh na schválení zahrani ční pracovní cesty Mgr. Jana Žem ly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Číny ve dnech 06.-16.04.2018 
  
Usnesení číslo: 08389/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., 
do Číny ve dnech 06.-16.04.2018 za účelem pracovních jednání 

  
2) ukládá 
  

řediteli Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jan Žemla, T: 15.05.2018
 ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 
  

 
RM_M 24 
Přehled písemností adresovaných rad ě města a zastupitelstvu m ěsta 
za období od 01.12.2017 do 31.01.2018 
  
Usnesení číslo: 08390/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o písemnostech adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období 
od 01.12.2017 do  31.01.2018 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 
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2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
členovi rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 
vyřídit písemnosti nevyřízené dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.04.2018
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.04.2018
 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 30.04.2018
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 30.04.2018
 vedoucí odboru dopravy 
  
3) projednala 
  

informaci o stavu písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města doručených 
do 31.01.2018 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 
průběžně informovat radu města prostřednictvím odboru legislativního a právního o způsobu 
vyřízení písemností dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 30.04.2018
 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 47 
Oznámení o uplat ňování práv osoby zú častněné v řízení vedeném 
Městským soudem v Praze pod sp. zn. 9 A 37/2017 ve v ěci žalobce: 
Povodí Odry, státní podnik, proti žalovanému: Minis terstvo životního 
prost ředí, o žalob ě proti rozhodnutí žalovaného z e dne 05.12.2016, 
č. j.: 2165/580/16, 79193/ENV 
  
Usnesení číslo: 08391/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

oznámení Městskému soudu v Praze o tom, že statutární město Ostrava bude uplatňovat práva 
osoby zúčastněné na řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 9 A 37/2017 
ve věci žalobce: Povodí Odry, státní podnik, proti žalovanému: Ministerstvo životního 
prostředí, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 05.12.2016, č.j.: 2165/580/16, 
79193/ENV dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 58 
Kupní smlouva a smlouva o p ředkupním právu - výzva spole čnosti 
AMÁDEUS REAL, a.s., návrh na rozší ření žaloby proti žalované 
AMÁDEUS REAL, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08392/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat společnost AMÁDEUS REAL, a.s., IČO: 272 41 131, se sídlem Dlouhá 13, 
116 78 Praha 1, k plnění nároků z Kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu 
ev. č. 1625/2009/LPO ze dne 29.05.2009, ve znění Dodatku č. 1, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) rozhodla 
  

rozšířit žalobu proti žalovanému AMÁDEUS REAL, a.s., IČO: 272 41 131, se sídlem: Praha 1, 
Dlouhá 13,  PSČ 116 78 vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod. sp. zn. 27C 204/2013 
o částku 14.594.003,80 Kč s příslušenstvím, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 
za podmínky neuhrazení částek dle výzvy zaslané dle bodu 1) tohoto usnesení  
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RM_M 59 
Návrh dohody o soudním smíru s žalovanou spole čností Atregia s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08393/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dohody o soudním smíru se společností Atregia s.r.o. se sídlem Šebrov 215, 679 22 
Šebrov-Kateřina, IČO 02017342, která byla žalovanou stranou ve sporu u Okresního soudu 
v Blansku o zaplacení smluvní pokuty, sp. zn. 77 C 260/2016, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 68 
Plná moc k zastoupení v soudním řízení vedeném u Okresního soudu 
v Ostrav ě - o žalob ě proti rozhodnutí Státního pozemkového ú řadu –
Krajského pozemkového ú řadu 
  
Usnesení číslo: 08394/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dohody o plné moci s JUDr. Petrem Pyšným, advokátem Advokátní kanceláře 
Pyšný, Srba & Partneři v.o.s., IČO: 64615065, se sídlem na adrese Občanská 1115/16, 
Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, a to za účelem zastupování statutárního města Ostrava, 
jakožto žalovaného, v soudním řízení vedeném u Okresního soudu v Ostravě 
pod sp. zn. 40 C 235/2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 41 
Návrh na vy řazení a likvidaci neupot řebitelného movitého majetk u 
statutárního m ěsta Ostravy, p ředaného k hospoda ření právnické osob ě 
Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, p říspěvková 
organizace, I ČO 70631824 
  
Usnesení číslo: 08395/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 
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Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov pro seniory Iris, příspěvková 
organizace, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO 70631824, 
v celkové pořizovací hodnotě 196 883,- Kč (příloha č. 1 předloženého materiálu) 

  
2) jmenuje 
  

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

předsedkyně: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

členové:        xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx 

                      xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                      Jozefina Rucká - majetkový odbor MMO 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Dagmar Blahutová, T: 09.03.2018
 zdravotní sestra 
  

 
RM_M 54 
Návrh na zm ěnu účelů a změnu stanovených podmínek pro čerpání 
a vyúčtování investi čních p říspěvků poskytnutých Domovu Sluní čko, 
Ostrava - Vítkovice, p říspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 08396/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 07328/RM1418/103 
k usnesení č. 07556/RM1418/107 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o změně účelů a změně stanovených podmínek pro čerpání a závěrečná vyúčtování 
investičních příspěvků poskytnutých Domovu Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková 
organizace, IČO 70631832, se sídlem Syllabova 1266/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice 
dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 55 
Návrh na poskytnutí neinvesti čních ú čelových dotací pro rok 2018 
v oblasti rodinná politika 
  
Usnesení číslo: 08397/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 1818/ZM1418/28 
k usnesení č. 1998/ZM1418/31 
k usnesení č. 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o: 

- poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti rodinná politika na rok 2018 dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu 

- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti rodinná politika 
na rok 2018 dle návrhu uvedeného v příloze č. 4 s žadateli uvedenými v příloze č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout o: 

- neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti rodinná politika na rok 2018 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým 
žadatelům uvedeny v téže příloze 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města schválit 

finanční rezervu v oblasti rodinná politika v celkové výši 52.000 Kč 

Finanční rezerva je alokována v rozpočtu ORJ 180 pro řešení mimořádných okolností 
v oblasti rodinná politika v průběhu roku 2018 
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4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města  

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

-  s n i ž u j í 

   běžné výdaje 

   na § 4339, pol. 5909, ÚZ 7315, ORJ 180                                   o       648 tis. Kč 

 -  z v y š u j í 

   neinvestiční transfery 

   na § 4339, pol. 5222, ÚZ 7315, ORJ 180                                  o           543 tis. Kč 
                    pol. 5221, ÚZ 7315, ORJ 180                                   o             85 tis. Kč 
                    pol. 5212, ÚZ 7315, ORJ 180                                   o             20 tis. Kč              

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy uvedené v bodech 1) až 4) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 07.03.2018
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 46 
Předložení žádosti o státní ú čelovou dotaci v rámci „Programu 
prevence kriminality místní úrovni pro rok 2018” Mi nisterstva vnitra 
  
Usnesení číslo: 08398/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

podání žádosti o státní účelovou dotaci 
v rámci „Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2018“  Ministerstva vnitra 
v celkové výši 1.340 tis. Kč na projekty: 

1) Bezpečnostní dobrovolník Mariánské Hory a Hulváky  
2) Bezpečnostní dobrovolník Michálkovice 
3) Budu chránit pořádek 
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4) Domovník – preventista 2018 - 2020 
5) Informační seminář k problematice měkkých cílů 
6) Modernizace městského kamerového systému 2018 
7) (Ne)bezpečný věk 
8) Nebudu cíl ani oběť  

  
2) schvaluje 
  

finanční participaci města na programu v celkové výši 194 tis. Kč, která je zařazena 
na ORJ 180 odboru sociálních věcí a zdravotnictví  

  
3) ukládá 
  

vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
zajistit předložení žádosti pro projekty dle bodu 1) tohoto usnesení včetně všech jejích příloh 
na Ministerstvo vnitra v souladu s podmínkami  „Programu prevence kriminality na místní 
úrovni pro rok 2018” 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 15.02.2018
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 56 
Program a podmínky na poskytování pen ěžních prost ředků z výnosu 
daní z hazardních her pro oblast sociální pé če pro rok 2018 v četně 
návrhu na vyhlášení výb ěrového řízení 
  
Usnesení číslo: 08399/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

a) schválit Program a Podmínky na poskytování peněžních prostředků z výnosu daní 
z hazardních her pro oblast sociální péče dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

b) schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků 
z výnosu daní z hazardních her pro oblast sociální péče dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků z výnosu daní 
z hazardních her pro oblast sociální péče dle přílohy č. 3 

  
3) ukládá 
  náměstkovi primátora Mgr. Michalovi Mariánkovi 

předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 07.03.2018
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 39 
Návrh na vyhlášení výb ěrového řízení na obsazení pracovního místa 
ředitel/ ředitelka právnické osoby Komorní scéna Aréna, p říspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 08400/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 
  
1) vyhlašuje 
  výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ředitelka právnické osoby Komorní scéna 

Aréna, příspěvková organizace, se sídlem ul. 28. října 289/2, Ostrava, PSČ 701 85, 
IČO: 00845035, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  
2) zřizuje 
  komisi pro výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ředitelka právnické osoby 

Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace, ve složení dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
3) ukládá 
  

vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
zajistit zveřejnění vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ředitelka 
právnické osoby Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace, na webových stránkách města 
a ve sdělovacích prostředcích dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 20.04.2018
 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
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RM_M 60 
Návrh na poskytnutí ú čelového p říspěvku organizaci PLATO Ostrava, 
p. o., na po řízení vybavení a technického za řízení 
  
Usnesení číslo: 08401/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového příspěvku organizaci PLATO Ostrava, příspěvková organizace, 
se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO 71294538, ve výši 1 348 tis. Kč 
na pořízení vybavení a technického zařízení dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j e 
rozpočtová rezerva na ORJ 120 
na § 6409, pol. 5901                                   o 1 348 tis. Kč 

- z v y š u j í 
neinvestiční příspěvky na ORJ 160 
na § 3315, pol. 5331, ÚZ 2003, org. 4250   o   425 tis. Kč 
investiční transfery na ORJ 160 
na § 3315, pol. 6351, org. 4250                   o   923 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
4) schvaluje 
  

úpravu závazných ukazatelů organizaci 
PLATO Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava, 
IČO 71294538,   
- zvýšení neinvestičního příspěvku o 425 tis. Kč 
- zvýšení investičního příspěvku     o 923 tis. Kč 
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RM_M 18 
Žádost FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek o rozší ření podmínek 
použití dotace plynoucí z Ve řejnoprávní smlouvy č. 2859/2017/ŠaS 
  
Usnesení číslo: 08402/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o rozšíření podmínek použití poskytnutých peněžních prostředků                         
„FC OSTRAVA-JIH, zapsaný spolek”, se sídlem Krasnoarmejců 2283/26a, 700 30  Ostrava -
Zábřeh, IČO: 70312966, dle přílohy č. 1 předloženého materiálů a uzavření Dodatku č. 1 
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města 
Ostravy č. 2859/2017/ŠaS dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Vladimírovi Cigánkovi 
předložit zastupitelstvu  města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení na jeho zasedání 
dne 07.03.2018 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 07.03.2018
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 66 
Podmínky dota čního programu na pos kytování pen ěžních prost ředků 
z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy a výnosu dan ě z hazardních her 
pro období 2018 - 2019 v oblasti T ělovýchovy a sportu 
  
Usnesení číslo: 08403/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města    

a) schválit návrh Podmínek dotačního programu na poskytování peněžních prostředků 
z rozpočtu statutárního města Ostravy a výnosu daně z hazardních her pro období 2018 -
2019 v oblasti Tělovýchovy a sportu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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b) schválit návrh vzorové smlouvy, která je přílohou Podmínek dotačního programu 
na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy a výnosu daně 
z hazardních her pro období 2018 - 2019 v oblasti Tělovýchovy a sportu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

c) schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení pro poskytování peněžních prostředků 
z rozpočtu statutárního města Ostravy a výnosu daně z hazardních her pro období 2018 -
2019 v oblasti Tělovýchovy a sportu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení pro poskytování peněžních prostředků z rozpočtu 
statutárního města Ostravy a výnosu daně z hazardních her pro období 2018 - 2019 v oblasti 
tělovýchovy a sportu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 
předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města 
dne 07.03.2018 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 07.03.2018
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 5 
Návrh na zám ěr města sm ěnit nemovité v ěci v k. ú. Vítkovice, 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh na zám ěr města 
neprodat nemovité v ěci v k. ú. Solanec pod Solán ěm, obec          
Hutisko-Solanec 
  
Usnesení číslo: 08404/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města směnit 
níže uvedenou nemovitou věc v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu Vítkovice, a to:  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 42/91 
  

- část pozemku parc. č. 1189/18, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 710 m2 v k. ú. 
Vítkovice, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 3060-52/2017 vyhotoveného 
pro k. ú. Vítkovice, označena jako pozemek parc. č. 1189/81, ost. plocha, ost. komunikace      
za 
níže uvedené nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 
ve vlastnictví VÍTKOVICE a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,                       
IČO: 451 93 070, a to: 
- pozemek p. p. č. 8 
- pozemek p. p. č. 9/14 
- pozemek p. p. č. 695/5  

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

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 
níže uvedené nemovité věci v k. ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu, a to: 
- část pozemku p. p. č. 642/1, ost. plocha, neplodná půda  
- část pozemku p. p. č. 645/5, lesní pozemek 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 4 předloženého materiálu  

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.03.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 6 
Návrh na zám ěr města sm ěnit nemovité v ěci v k. ú. P řívoz, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08405/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, nesvěřené a svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz, a to: 
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- část pozemku p. p. č. 225, zahrada, díl g), o výměře 48 m2  a část pozemku p. č. st. 10, 
zast. plocha a nádvoří, zbořeniště, díl h), o výměře 233 m2, dle pracovní verze geometrického 
plánu č. 2252-6/2018 oddělené, sloučené a nově označené jako pozemek p. p. č. 1621, 
ost. plocha, jiná plocha, o výměře 281 m2 

- část pozemku p. p. č. 213/1, zahrada, o výměře 218 m2, dle pracovní verze geometrického 
plánu č. 2252-6/2018 oddělenou a nově označenou jako pozemek p. p. č.213/1, zahrada 
- část pozemku p. č. st. 579, zast. plocha  a nádvoří, zbořeniště, díl d), o výměře 229 m2, část 
pozemku p. p. č. 213/2, zahrada, díl e), o výměře 221 m2 a část pozemku p. p. č. 995/11, 
zahrada, díl f), o výměře 57 m2, dle pracovní verze geometrického plánu č. 2252-6/2018 
oddělené, sloučené a nově označené jako pozemek p. p. č. 213/2, zahrada, o výměře 507 m2 

za 

nemovité věci v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví xxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to za: 

- část pozemku p. p. č. 231/2, zahrada, o výměře 1027 m2, dle pracovní verze geometrického 
plánu č. 2252-6/2018 oddělenou a nově označenou jako pozemek p. p. č. 231/2, zahrada 
- část pozemku p. p. č. 911, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 276 m2, dle pracovní verze 
geometrického plánu č. 2252-6/2018 oddělenou a nově označenou jako pozemek p. p. č. 911/1, 
ost. plocha, ost. komunikace 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit, 
to vše za podmínky, že zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vydá 
kladné stanovisko k záměru města směnit pozemky svěřené městskému obvodu  

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.03.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 7 
Návrh na zám ěr města prodat a neprodat nemovité v ěci v k. ú. Polanka 
nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08406/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

žádost Povodí Odry, státního podniku, IČO 708 90 021, sídlo Ostrava, Moravská Ostrava, 
Varenská 49, PSČ 701 26, týkající se darování nemovitých věcí v k. ú. Polanka nad Odrou, 
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obec Ostrava, a to pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému 
obvodu Polanka nad Odrou: 

- část pozemku parc. č. 30/2, zahrada, díl a), o výměře 1 m2 a část pozemku parc. č. 31/3, 
zahrada, díl b), o výměře 1 m2, obě části oddělené, sloučené a dle geometrického plánu 
č. 3270-71/2017 nově označené jako pozemek parc. č. 30/3, zahrada 
- část pozemku parc. č. 31/2, zahrada, díl c), o výměře 5 m2 a část pozemku parc. č. 31/3, 
zahrada, díl d), o výměře 1 m2, obě části oddělené, sloučené a dle geometrického plánu 
č. 3270-71/2017 nově označené jako pozemek parc. č. 31/4, zahrada 
- část pozemku parc. č. 1575/1, zahrada, o výměře 16 m2, dle geometrického plánu                   
č. 3264-65/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1575/4, zahrada 
- část pozemku parc. č. 1631/2, zahrada, o výměře 111 m2, dle geometrického plánu                 
č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1631/7, zahrada 
- část pozemku parc. č. 1695, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 8 m2, dle geometrického 
plánu č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1695/2, ost. plocha, 
jiná plocha 
- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 26 m2, 
dle geometrického plánu č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek 
parc. č. 1736/8, ost. plocha, jiná plocha 
- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 3 m2, 
dle geometrického plánu č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek 
parc. č. 1736/9, ost. plocha, jiná plocha 
- část pozemku parc. č. 1713, ost. plocha, ost. komunikace,  o výměře 1 m2, dle geometrického 
plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1713/2, ost. plocha, 
jiná plocha 
- část pozemku parc. č. 1725/3, zahrada, o výměře 212 m2, dle geometrického plánu                 
č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1725/13, zahrada 
- část pozemku parc. č. 1725/3, zahrada, o výměře 3 m2, dle geometrického plánu                     
č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1725/14, zahrada 
- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 13 m2, 
dle geometrického plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek 
parc. č. 1736/5, ost. plocha, jiná plocha 
- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 16 m2, 
dle geometrického plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek 
parc. č. 1736/6, ost. plocha, jiná plocha 
- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 6 m2, 
dle geometrického plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek 
parc. č. 1736/7, ost. plocha, jiná plocha 
- parc. č. 32/4, zahrada, o výměře 3 m2 

- parc. č. 57/1, trvalý travní porost, o výměře 287 m2 

- parc. č. 1574/2, zahrada, o výměře 250 m2 

- parc. č. 1725/2, zahrada, o výměře 50 m2 
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2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 
a to pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Polanka 
nad Odrou: 

- část pozemku parc. č. 30/2, zahrada, díl a), o výměře 1 m2 a část pozemku parc. č. 31/3, 
zahrada, díl b), o výměře 1 m2, obě části oddělené, sloučené a dle geometrického plánu 
č. 3270-71/2017 nově označené jako pozemek parc. č. 30/3, zahrada 
- část pozemku parc. č. 31/2, zahrada, díl c), o výměře 5 m2 a část pozemku parc. č. 31/3, 
zahrada, díl d), o výměře 1 m2, obě části oddělené, sloučené a dle geometrického plánu 
č. 3270-71/2017 nově označené jako pozemek parc. č. 31/4, zahrada 
- část pozemku parc. č. 1575/1, zahrada, o výměře 16 m2, dle geometrického plánu                  
č. 3264-65/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1575/4, zahrada 
- část pozemku parc. č. 1631/2, zahrada, o výměře 111 m2, dle geometrického plánu                
č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1631/7, zahrada 
- část pozemku parc.č. 1695, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 8 m2, dle geometrického 
plánu č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1695/2, ost. plocha, 
jiná plocha 
- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 26 m2, 
dle geometrického plánu č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek 
parc. č. 1736/8, ost. plocha, jiná plocha 
- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 3 m2, 
dle geometrického plánu č. 3265-66/2017 oddělena a nově označena jako pozemek 
parc. č. 1736/9, ost. plocha, jiná plocha 
- část pozemku parc. č. 1713, ost. plocha, ost. komunikace,  o výměře 1 m2, dle geometrického 
plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1713/2, ost. plocha, 
jiná plocha 
- část pozemku parc. č. 1725/3, zahrada, o výměře 212 m2, dle geometrického plánu                  
č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1725/13, zahrada 
- část pozemku parc. č. 1725/3, zahrada, o výměře 3 m2, dle geometrického plánu                    
č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1725/14, zahrada 
- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 13 m2, 
dle geometrického plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek                  
parc. č. 1736/5, ost. plocha, jiná plocha 
- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 16 m2, 
dle geometrického plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek             
parc. č. 1736/6, ost. plocha, jiná plocha 
- část pozemku parc. č. 1736/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 6 m2, 
dle geometrického plánu č. 3268-69/2017 oddělena a nově označena jako pozemek            
parc. č. 1736/7, ost. plocha, jiná plocha 
- parc. č. 1574/2, zahrada, o výměře 250 m2 

- parc. č. 1725/2, zahrada, o výměře 50 m2  

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

s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Polanka nad Odrou, 
a to pozemek: 

- parc. č. 32/4, zahrada, o výměře 3 m2 

- parc. č. 57/1, trvalý travní porost, o výměře 287 m2 

  
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: 07.03.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 13 
Souhlas s p řeložkou trak čního vedení v rámci stavby „Výstavba 
bytového domu na ul. Janá čkova” pro m ěstský obvod Moravská 
Ostrava a P řívoz v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08407/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s přeložením trakčního vedení v rámci stavby „Výstavba bytového domu na ul. Janáčkova”, 
stavební objekt SO 08 Přeložení trakčního vedení. Přeložením trakčního vedení dojde 
ke zrušení dvou stožárů, na kterých je umístěno trakční vedení a bude provedeno 
převěšení tohoto vedení na fasádu nově budovaného domu v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, 

dle situace definitivního stavu - viz příloha č. 2/2 předloženého materiálu 

pro žadatele městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, 
který je zastoupen Ing. Janem Havlíčkem, Na Františkově 2020/12 
710 00, Ostrava, IČO: 484 24 641 
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RM_M 17 
Návrh na zmocn ění Ing. R. F. k odstran ění části ve řejného vodovodu 
ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 08408/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně zmocnitele o uzavření „Dohody o plné moci” dle přílohy č.4 předloženého materiálu 

s žadatelem - zmocněncem 
Ing. Roman Fildán 
Na Stuchlíkovci 738, 735 14, Orlová - Lutyně 
IČO: 753 79 007 

k zastupování zmocnitele, aby v rámci realizace stavby „Parkoviště a předprostor objektu 
na ul. Jugoslávská, Ostrava - Zábřeh” 
jeho jménem: 

1) učinil podání u příslušného stavebního úřadu o vydání rozhodnutí o povolení 
odstranění stavby části vodovodu pro veřejnou potřebu v rámci stavby „Parkoviště 
a předprostor objektu na ul. Jugoslávská, Ostrava - Zábřeh“, a to odstranění části 
veřejného vodovodu DN 100 délky cca 100,1 m,  který je uložen  dle přílohy č. 1A, č. 1B 
předloženého materiálu v pozemcích  p. p. č. 623/81, p. p. č. 1431, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava, 

2) ve správním řízení ve věci uvedené v odst. 1) tohoto článku jednal a činil veškerá nezbytná 
právní jednání, včetně přijímání všech písemností a případné podání opravného prostředku 

  
 

RM_M 20 
Návrh na zám ěr města vypůjčit pozemek parc. č. 2620/101 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08409/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města vypůjčit pozemek parc. č. 2620/101, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 194 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, dle zákresu GIS mapového serveru 
města Ostravy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  
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RM_M 26 
Návrh na souhlas s umíst ěním inženýrské sít ě do pozemku 
v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, návrh na uzav ření smlouvy 
o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti a návrh na uzav ření nájemní 
smlouvy se spole čností Dabenmain s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08410/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

parc. č. 382/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, pro: 

Dabenmain s.r.o. 
se sídlem: Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 03770354 

v rámci stavby „Novostavba skladovací haly a kanceláří, p. č. 338/2, 338/30, k. ú. Kunčice 
nad Ostravicí” 

dle situačního výkresu, který je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování a údržby vodovodní přípojky v pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

parc. č. 382/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

Dabenmain s.r.o. 
se sídlem: Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 03770354 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele 
o uzavření nájemní smlouvy k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
parc. č. 382/12, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 3 m2 v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, 
obec Ostrava (ul. Frýdecká), 
se společností 

Dabenmain s.r.o. 
se sídlem: Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, 712 00 Ostrava 
IČO: 037 70 354 

za nájemné ve výši 110,- Kč/m2/rok, tj. 330,- Kč/ročně, za účelem vybudování vodovodní 
přípojky v rámci realizace stavby “Novostavba skladovací haly a kanceláří, p. č. 338/2, 338/20,
k. ú. Kunčice nad Ostravicí”, na dobu určitou ode dne účinnosti této smlouvy do dne, 
který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě - vodovodní přípojky 
k předmětu nájmu ve prospěch nájemce jako oprávněného do veřejného seznamu, nejpozději 
však do 31.12.2019, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 27 
Návrh na souhlas s umíst ěním podzemního vedení 2x VN 22 kV v četně 
rozvad ěče VN k pozemk ům ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy 
a uzavření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene, 
pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08411/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního vedení 2x VN 22 kV včetně rozvaděče VN v pozemcích 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1147/1 - orná půda v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, 
a 
p. p. č. 813/42 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 813/53 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 1276/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1290/2 - orná půda, 
p. p. č. 1309/4 - orná půda, 
p. p. č. 1332/6 - trvalý travní porost, 
p. p. č. 1332/11 - trvalý travní porost, 
p. p. č. 1332/14 - trvalý travní porost, 
p. p. č. 1333 - trvalý travní porost, 
p. p. č. 1335/1 - trvalý travní porost, 
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p. p. č. 1338/1 - trvalý travní porost, 
p. p. č. 1338/3 - trvalý travní porost, 
p. p. č. 1340/15 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 1467/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1467/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1467/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1467/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1468/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, pro:  
  
ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 

v rámci stavby „Mošnov, 802/83, Českomoravská energet., VNk” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č.  2/2-2/3 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 

a provozování podzemního vedení 2x VN 22 kV včetně rozvaděče VN k částem pozemků: 

parc. č. 1147/1 - orná půda v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice 
a 
p. p. č. 813/42 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 813/53 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 1276/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1290/2 - orná půda, 
p. p. č. 1309/4 - orná půda, 
p. p. č. 1332/6 - trvalý travní porost, 
p. p. č. 1332/11 - trvalý travní porost, 
p. p. č. 1332/14 - trvalý travní porost, 
p. p. č. 1333 - trvalý travní porost, 
p. p. č. 1335/1 - trvalý travní porost, 
p. p. č. 1338/1 - trvalý travní porost, 
p. p. č. 1338/3 - trvalý travní porost, 
p. p. č. 1340/15 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 1467/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1467/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1467/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1467/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1468/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky souhlasu Správce programu, 
tj. Ministerstva průmyslu a obchodu  
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RM_M 28 
Návrh na uzav ření smluv o z řízení věcného b řemene k pozemk ům 
ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08412/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 

a provozování podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV včetně  přípojkové skříně k části 
pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 495/1 - ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

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

a provozování podzemního vedení přípojky 2x NN 0,4 kV k části pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

parc. č. 100/136 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu  

  
3) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení a 
provozování podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kV k části pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

parc. č. 4246/38 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu  
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RM_M 29 
Návrh na uzav ření smlouvy o z řízení věcného b řemene k pozemk ům 
ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08413/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování nadzemního vedení 2x3 VVN 110 kV k částem pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

parc. č. 534/12 - orná půda, 
parc. č. 666/49 - orná půda, 
parc. č. 2087/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 2143/1 - ostatní plocha, neplodná půda, 
parc. č. 2143/7 - ostatní plocha, neplodná půda 
v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 30 
Návrh na uzav ření smlouvy o z řízení věcného b řemene - služebnosti 
s ŘSD ČR 
  
Usnesení číslo: 08414/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti 

– zřízení, provozování, údržby vodovodního řadu k pozemkům: 

parc. č. 3197/64 – ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 3197/65 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 3197/66 - ostatní plocha, dálnice, 
všechny v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 
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– zřízení, provozování, údržby vodovodního řadu k pozemkům: 

p. p. č. 594/2 – ostatní plocha, dálnice, 
p. p. č. 1179/47 - ostatní plocha, dálnice, 
oba v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

– zřízení, provozování, údržby veřejného osvětlení k pozemkům: 

p. p. č. 1179/64 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 1179/198 – ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 1179/210 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
všechny v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

– zřízení, provozování, údržby kanalizace k pozemku: 

parc. č. 3764/28 - ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

– zřízení, provozování, údržby veřejného osvětlení k pozemkům: 

parc. č. 3593/44 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3593/47 - ostatní plocha, jiná plocha, 
oba v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

– zřízení, provozování, údržby veřejného osvětlení k pozemku: 

parc. č. 3555/1 – ostatní plocha, silnice, 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

– zřízení, provozování, údržby veřejného osvětlení k pozemkům: 

parc. č. 4486/2 – ostatní plocha, neplodná půda, 
parc. č. 4486/6 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
parc. č. 4486/33 - ostatní plocha, zeleň, 
všechny v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, 

– zřízení, provozování, údržby kabelového vedení VN 22 kV k pozemku: 

parc. č. 2174/32 – ostatní plocha, dálnice, 
v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, 

s povinným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 
IČO 65993390, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 31 
Návrh na uzav ření smluv o z řízení věcného b řemene - služebnosti 
s vlastníky pozemk ů 
  
Usnesení číslo: 08415/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti – zřízení, 
provozování, údržby kanalizace k pozemkům: 

parc. č. 2468/3 – ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 3606/32 – ostatní plocha, silnice, 
oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s povinným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 
IČO 65993390 

a 

s investorem: 
        
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. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, provozování, údržby 
vodovodu DN 500 k pozemku: 

p. p. č. 442/49 – ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

Ostravská logistická centrála a.s.       
se sídlem 28. října 1610/95, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO 27828221, 
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a 

s investorem: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 
IČO 65993390, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, provozování, údržby 
vodovodního řadu DN 200 k pozemku: 

parc. č. 2393/37 – ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Poruba – sever, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
podíl ve výši 1/2, 

xxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
podíl ve výši 1/2, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 32 
Návrh na uzav ření dodatk ů ke smlouvám o budoucích smlouvách 
o zřízení věcných b řemen s PODA a.s. a OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 08416/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene evid. č. 0915/2016/MJ ze dne 18.03.2016 s budoucím oprávněným: 
PODA a.s. 
se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 25816179 
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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 Úprkova795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene evid. č. 0916/2016/MJ ze dne 18.03.2016 s budoucím oprávněným: 

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

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 Úprkova795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 00095711 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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RM_M 33 
Souhlas s trvalým odn ětím pozemk ů v k. ú. P řívoz, k. ú. Slezská Ostrava 
a k. ú. Radvanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08417/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s trvalým odnětím pozemků: 
- p. p. č. 223 - zahrada, zemědělský půdní fond o výměře 99,5 m2 

- p. p. č. 224 - zahrada, zemědělský půdní fond o výměře 244,6 m2 

- p. p. č. 225 - zahrada, zemědělský půdní fond o výměře 180,7 m2 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostravy, správa svěřena 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 

ze zemědělského půdního fondu 

pro Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO 008 45 451 

dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s trvalým odnětím části pozemku parc. č. 2024/1 - zahrada, zemědělský půdní 
fond o výměře  16 m2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,  správa svěřena městskému 
obvodu Slezská Ostrava, 

ze zemědělského půdního fondu 

pro Asental Land, s. r. o., se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO 277 69 143 

dle přílohy č. 2/1 předloženého materiálu 

  
3) souhlasí 
  

trvalým odnětím pozemků: 
- parc. č. 1182 - zahrada, zemědělský půdní fond o výměře 17 m2 

- parc. č. 1183 - zahrada, zemědělský půdní fond o výměře 41,30 m2 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostravy, správa svěřena 
městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

ze zemědělského půdního fondu 

pro Statutární město Ostrava, Městský obvod Radvanice a Bartovice, se sídlem 
Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČO 008 45 451 

dle přílohy č. 3/1 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 58/91 
  

RM_M 43 
Návrh na uzav ření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti 
a návrh na uzav ření nájemní smlouvy s fyzickou osobou 
  
Usnesení číslo: 08418/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele 
uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
a to parc. č. 5643/1, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 23 m2 v k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava (ul. Československé armády) 
s 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za účelem vybudování sjezdu pro přístup a příjezd k pozemku parc. č. 4960 v k. ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 2 070,- Kč/ročně, 
na dobu neurčitou, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 48 
Návrh na zám ěr města vyp ůjčit pozemky v k. ú. Moravská Ostrava 
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 ke smlouv ě o výp ůjčce (k. ú. Moravská 
Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 08419/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

a) o záměru města vypůjčit části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava za účelem 
umístění zařízení pro provozování bikesharingu, a to: 

parc. č. 4246/13 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2 

parc. č. 3589/34 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2 

parc. č. 3550/3 ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 10 m2 

parc. č. 1372/1 ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 10 m2 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímcích, které jsou 
přílohou č. 1/1, 1/2, 1/3 a 1/4 předloženého materiálu. 
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Požadavky statutárního města Ostravy, na základě nichž bude statutární město Ostrava vybírat 
vypůjčitele: 
  
b) požadavky na parametry systému bikesharingu, které bude povinen uchazeč (vypůjčitel) 
při jeho umístění splnit: 

- počet kol (minimálně 150, maximálně 500), 
- respektování předem určených míst městem pro odkládání/zamykání kol, 
- motivace uživatelů pro vrácení kola ve vymezeném prostoru/zóně, 
- v případě instalování fyzických stanic splnění požadavku na nekotvení k povrchu, 
- provozování pilotního provozu sdílených kol min. do 31.10.2018 a maximálně 
do 31.12.2018, 
- odvoz veškerého vybavení (stojany, kola) do 14 dní od ukončení pilotního provozu, 
- pravidelná relokace kol po městě minimálně 3x týdně 

c) požadavky na nezbytné náležitosti nabídek uchazečů: 
- cena pro uživatele systému za prvních 15 minut výpůjčky, 
- cena za hodinu výpůjčky, 
- garance času, do kterého bude odstraněno nevhodně umístěné kolo (např. mimo 
vymezenou stanici/zónu) zaokrouhleno na celé hodiny, 
- možnost umístění loga města na bikesharingová kola, 
- poskytnutí dat městu po ukončení pilotního provozu, 
- spuštění systému (závoz kol) po uzavření memoranda/smlouvy o spolupráci. 
- popis technických parametrů dodávaných kol 

d) že podání nabídek uchazečů lze doručit nejpozději do 03.03.2018, a to na podatelnu 
Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava. Na nabídky podané statutárnímu 
městu Ostrava po tomto datu nebude brán zřetel. 
Záměr výpůjčky částí pozemků, za účelem umístění zařízení pro provozování bikesharingu, 
bude zveřejněn také městskými obvody Moravská Ostrava a Slezská Ostrava, a to na pozemky 
svěřené těmto městským obvodům, z důvodu výběru jednotného provozovatele. 

Rada města si zároveň vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) rozhodla 
  

na straně půjčitele o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 3200/2016/MJ 
ze dne 14.12.2016s vypůjčitelem TROJHALÍ KAROLINA, zájmové sdružení právnických 
osob, sídlo: K Trojhalí 3361/5, Moravská Ostrava, 702 00, Ostrava, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 57 
Návrh na souhlas s umíst ěním vodovodní p řípojky, uzav ření smlouvy 
o budoucí smlouv ě o zřízení služebn osti, návrh na uzav ření nájemní 
smlouvy a uzav ření dodatku ke smlouv ě o budoucí smlouv ě o zřízení 
služebnosti 
  
Usnesení číslo: 08420/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

p. p. č. 522 – ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

pro investora: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

v rámci stavby „Vodovodní a kanalizační přípojka pro chatku v k. ú. Nová Ves u Ostravy, 
ul. U Hrůbků p. č. st. 1137”, 

dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

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

p. p. č. 522 – ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 522 - ostatní plocha, 
silnice o výměře 3 m2 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

s nájemcem 

xxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

za účelem vybudování vodovodní přípojky na předmětu nájmu v rámci stavby „Vodovodní 
a kanalizační přípojka pro chatku v k. ú. Nová Ves u Ostravy, ul. U Hrůbků p. č. st. 1137” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok tj. 270,- Kč ročně 

nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí dnem, 
který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě - vodovodní přípojky 
ve prospěch každého vlastníka pozemků p. č. st. 1137 - zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je stavba bez čp/če, rod. rekr. a p. p. č. 339/6 - zahrada, vše v k. ú. Nová Ves 
u Ostravy, obec Ostrava, do veřejného seznamu, nejpozději však 31.12.2021 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
evid. č. 0986/2016/MJ ze dne 23. 3. 2016 

s budoucím oprávněným: 

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. 6 předloženého materiálu 
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RM_M 67 
Návrh na souhlas s napojením nov ě budované inženýrsk é sítě 
a s umíst ěním inženýrské sít ě do pozemk ů ve vlastnictví SMO 
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, návrh na uzav ření smlouvy o budoucí 
smlouv ě o zřízení služebnosti a návrh na uzav ření nájemní smlouvy 
se spole čností CROMODORA WHEELS s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08421/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

- s napojením nově budované VTL plynovodní přípojky na stávající VTL plynovod DN200, ID 
3933332, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, uložený v pozemku p. p. č. 1338/1 
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

- s umístěním VTL plynovodní přípojky do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 813/52 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 813/93 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 813/94 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1338/1 - trvalý travní porost, 
p. p. č. 1339/1 - orná půda, 
p. p. č. 1339/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1339/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1340/15 - ostatní plocha, jiná plocha, 
v k. ú. Mošnov, Mošnov, pro: 

CROMODORA WHEELS s.r.o. 
se sídlem Průmyslová 369, 742 51 Mošnov 
IČO 277 79 017 

v rámci stavby „VTL Regulační stanice zemního plynu” 

dle katastrálního situačního výkresu, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě -
zřízení, provozování a údržby VTL plynovodní přípojky v pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 
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p. p. č. 813/52 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 813/93 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 813/94 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1338/1 - trvalý travní porost, 
p. p. č. 1339/1 - orná půda, 
p. p. č. 1339/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1339/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1340/15 - ostatní plocha, jiná plocha, 
v k. ú. Mošnov, Mošnov, s budoucím oprávněným: 

CROMODORA WHEELS s.r.o. 
se sídlem Průmyslová 369, 742 51 Mošnov 
IČO 277 79 017 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, a to za podmínky souhlasu Správce programu, 
kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu 

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Mošnov, 
obec Mošnov, a to: 

p. p. č. 813/52 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 37,10 m2, 
p. p. č. 813/93 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2,20 m2, 
p. p. č. 813/94 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4,90 m2, 
p. p. č. 1338/1 - trvalý travní porost o výměře 44,90 m2, 
p. p. č. 1339/1 - orná půda o výměře 22,90 m2, 
p. p. č. 1339/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20,50 m2, 
p. p. č. 1339/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1,40 m2, 
p. p. č. 1340/15 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19 m2, 

s nájemcem: 
CROMODORA WHEELS s. r. o. 
se sídlem Průmyslová 369, 742 51 Mošnov 
IČO 277 79 017 

za účelem vybudování inženýrské sítě - VTL plynovodní přípojky v rámci stavby „VTL 
Regulační stanice zemního plynu” 

za nájemné ve výši 
za část pozemku p. p. č. 813/52 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Mošnov, 
obec Mošnov o výměře 37,10 m2 ve výši 831,- Kč ročně, 
za část pozemku p. p. č. 813/93 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Mošnov, 
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obec Mošnov o výměře 2,20 m2 ve výši 49,- Kč ročně, 
za část pozemku p. p. č. 813/94 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Mošnov, 
obec Mošnov o výměře 4,90 m2 ve výši 110,- Kč ročně, 
za část pozemku p. p. č. 1338/1 – trvalý travní porost, v k. ú. Mošnov, obec Mošnov o výměře 
44,90 m2 ve výši 1.006,- Kč ročně, 
za část pozemku p. p. č. 1339/1 – orná půda, v k. ú. Mošnov, obec Mošnov o výměře 22,90 m2

ve výši 513,- Kč ročně, 
za část pozemku p. p. č. 1339/18 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Mošnov, 
obec Mošnov o výměře 20,50 m2 ve výši 459,- Kč ročně, 
za část pozemku p. p. č. 1339/19 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Mošnov, 
obec Mošnov o výměře 1,40 m2 ve výši 31,- Kč ročně, 
za část pozemku p. p. č. 1340/15 – ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
o výměře 19,00 m2 ve výši 426,- Kč ročně, 
tj. celkem za předmět nájmu 3.425,- Kč ročně 

nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí dnem, 
který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě - VTL plynovodní 
přípojky ve prospěch nájemce jako oprávněného do veřejného seznamu, nejpozději však 31. 
12. 2021 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, a to za podmínky souhlasu Správce programu, 
kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu  

  
 

RM_M 69 
Souhlas s provozem bezpilotního letounu 
  
Usnesení číslo: 08422/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

za vlastníka věcí nemovitých, s provozem bezpilotního letounu - dronu značky DJI Inspire 
(OK - X014D) nad pozemky parc. č. 160, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3479/1
ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 3490 ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

pro 

Jana Lorence, bydliště Dr. Martínka 1378/24, 700 30 Ostrava, IČO: 05929687 
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RM_M 9 
Návrh na uzav ření smluv o realizaci překládky sítí elektronických 
komunikací v souvislosti se stavbou ORG 7040 Prodlo užení sb ěrače B 
do Radvanic 
  
Usnesení číslo: 08423/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
č. VPI/MS/2018/00003 v rámci realizace stavby ORG 7040 Prodloužení sběrače B 
do Radvanic se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem 
Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov, IČO: 04084063, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  v souvislosti 
s realizací stavby ORG 7040 Prodloužení sběrače B do Radvanic se společností OKD, a.s., 
se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, IČO: 26863154, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření Dohody o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě elektronických 
komunikací v souvislosti s realizací stavby ORG 7040 Prodloužení sběrače B do Radvanic 
se společností UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 4, Závišova5, PSČ: 140 00, 
IČO: 00562262, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 15 
Návrh na uzav ření „Smluv o z řízení služebností” v souvislosti 
se stavbami odboru investi čního zahrnutými do kapitálo vého rozpo čtu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 08424/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Zvýšení protipovodňové 
ochrany města - ul. U Hrůbků” mezi vlastníkem: 
Povodí Odry, státní podnik 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 66/91 
  

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 části pozemku p. č. st. 1159 v k. ú. Nová Ves 
u Ostravy, obec Ostrava,  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Stavební úprava 
opevnění bermy řeky Ostravice” 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. 1212/5 
a parc. č. 5980/1 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,  dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  
3) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Cyklostezky - úsek 
Koblovský most, lávka na Kamenec” 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  pozemcích parc. č. 494/3 a parc.
č. 498 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava,  dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Prodloužení VO 
na ul. F. a A. Ryšových, Ostrava - Svinov” mezi vlastníkem: 
Svinov property a.s. 
sídlo: Pobialova 819/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 27776450 
a 
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oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na částech pozemků parc. č. 3413/1 a parc.
č. 3414/1 v k. ú. Svinov, obec Ostrava,  dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy  o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v souvislosti se stavbou 
„Stará Bělá - propojení stávající kanalizace na sběrač D” mezi vlastníkem: 
Lesy České republiky, s.p. 
sídlo: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 
IČO: 42196451 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na části pozemku parc. č. 3832 v k. ú. Stará Bělá, 
obec Ostrava,  dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 21 
Návrh na uzav ření smlouvy o realizaci p řeložky VN a NN v souvislosti 
s realizací stavby ORG 3094 Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, 
Provaznická a Dr. Martínka 
  
Usnesení číslo: 08425/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 
energie VN a NN č. Z_S24_12_8120059078 v rámci akce ORG 3094 Cyklotrasa P -
průchodnost Starobní, Provaznická a Dr. Martínka se společností ČEZ Distribuce, a.s., 
se sídlem: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín, IČO: 24729035, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  
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RM_M 34 
Návrh na uzav ření „Smluv o z řízení služ ebností” v souvislosti 
se stavbou „Kanalizace Bartovice - 1. část 
  
Usnesení číslo: 08426/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace Bartovice -
1. část” mezi vlastníky: 
Ing. xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Dipl.Ing. xxxxxxxxxxxxx,  nar. xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným ze služebnosti: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace Bartovice -
1. část” mezi vlastníky: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ZaFiNe real s.r.o. 
sídlo: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno 
IČO: 06024181 
a 
oprávněným ze služebnosti: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 35 
Návrh na uzav ření „Smluv o z řízení služebností” v souvislosti 
se stavbou „Odkanalizování He řmanic, ul. Parcelní” a „Dopln ění VO 
Sokolská t řída - dvorní část” 
  
Usnesení číslo: 08427/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Odkanalizování 
Heřmanic, ul. Parcelní” mezi vlastníkem: 
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 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na pozemku parc. č. 491/4 v k. ú. Heřmanice, 
obec Ostrava  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Doplnění VO 
Sokolská třída - dvorní část” mezi vlastníkem: 
Dopravní podnik Ostrava a.s. 
Se sídlem: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
IČO: 61974757 
a 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  na  pozemku parc. č. 1140/1 v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava  dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 50 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 2 ke Smlouv ě o dílo z d ůvodu vzniku 
víceprací a mén ěprací v rámci stavby „Revitalizace areálu bývalýc h 
kasáren Hrane čník - SO 05” 
  
Usnesení číslo: 08428/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2393/2016/OI/VZKÚ z důvodu vzniku 
méněprací a víceprací v rámci stavby „Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - SO 
05” se zhotovitelem 

MŽT Stavitelství, a.s. 
se sídlem: Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
IČO: 27762157 

kterým se upravuje cena stavby na částku 21 337 984,84 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Oprava kanalizace ul. Provaznická“ po ř. č. 3/2018 
  
Usnesení číslo: 08429/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci 
stavební akce „Oprava kanalizace ul. Provaznická“ v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava v rozsahu 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

SUBLAND-TECH s.r.o. 
IČO: 28592611 
se sídlem: Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice 

za cenu nejvýše přípustnou 1.646.473,55 Kč bez DPH 
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RM_VZ 5 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce násosek D ůlňák - Les”, po ř. č. 205/2017 
  
Usnesení číslo: 08430/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 07615/RM1418/107 
k usnesení č. 08281/RM1418/115 
  
Rada města 
  
1) vylučuje 
  

ze zjednodušeného podlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na realizaci 
stavby „Rekonstrukce násosek Důlňák - Les” v k. ú. Vratimov, obec Ostrava, z důvodu 
uvedeného v předloženém materiálu účastníka, 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  

  
2) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 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. 4: 

KUNST, spol. s r.o. 
se sídlem: Palackého 1906, 753 01 Hranice 
IČO: 190 10 591 

za cenu nejvýše přípustnou 26.737.789,54 Kč bez DPH  

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka „Kanalizace Hrušov - osady”, po ř. č. 11/2018 
  
Usnesení číslo: 08431/RM1418/117 

(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 zakázkách, v platném znění, na realizaci stavby 
„Kanalizace Hrušov - osady” v rozsahu dle předloženého materiálu 
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2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Mgr. Eva Balonová- odbor legislativní a právní 
3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 
2. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
4. Ing. David Kutý, MBA - Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 
4. Ing. Petr Gelnar - Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
5. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 
  

  
4) ukládá 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 73/91 
  

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: 30.06.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka „Cyklistické propojení ul. 17. listopadu, 
VTP (TDS+BOZP)”, po ř. č. 8/2018 
  
Usnesení číslo: 08432/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výkon 
odborného technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále jen „BOZP”) včetně zpracování Plánu BOZP a jeho následné 
aktualizace při realizaci stavby „Cyklistické propojení ul. 17. listopadu, VTP”, v k. ú. Poruba 
a k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o. 
se sídlem: Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava 
IČO: 48392928 

za cenu nejvýš přípustnou 379.500,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Cyklostezka Nová Ves - vodárna - 1. e tapa 
(TDS+BOZP)”, po ř. č. 7/2018 
  
Usnesení číslo: 08433/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výkon 
odborného technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále jen „BOZP”) včetně zpracování Plánu BOZP a jeho následné 
aktualizace při realizaci stavby „Cyklostezka Nová Ves - vodárna - 1. etapa” v k. ú. Nová Ves 
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u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 
JACKO, projekty & vozovky s.r.o. 
se sídlem: Ženíškova 2313/1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 27800440 

ze cenu nejvýše přípustnou 288.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 13 
Veřejná zakázk a „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Sokola 
Tůmy”, po ř. č. 249/2017 
  
Usnesení číslo: 08434/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 07971/RM1418/111 
  
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 kanalizace a vodovodu 
v ul. Sokola Tůmy, k. ú. Mariánské Hory”, obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou 
nabídku pod poř. č. 4: 

STASPO, spol. s r.o. 
se sídlem: Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice 
IČO: 410 35 704 

za cenu nejvýše přípustnou 9.066.122,50 Kč bez DPH  

  
 

RM_VZ 14 
Veřejná zakázka „SPZ Ostrava - Mošnov II. etapa - vodovody”, po ř. č. 
21/2018 
  
Usnesení číslo: 08435/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„SPZ Ostrava - Mošnov II. etapa - vodovody”, v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 
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STASPO, spol. s r.o. 
se sídlem: Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava - Radvanice 
IČO: 41035704 

za cenu nejvýše přípustnou 2.203.403,22 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 15 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce odst ředivky na Ú ČOV”, po ř. č. 218/2017 
  
Usnesení číslo: 08436/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 08035/RM1418/112 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů 
o skutečném majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, na realizaci stavby „Rekonstrukce odstředivky na ÚČOV”, v k. ú. Přívoz, 
obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 2: 

ARKO TECHNOLOGY, a.s. 
Vídeňská 108, 619 00 Brno 
IČO: 00219169 

za cenu nejvýše přípustnou 19.703.577,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 17 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a uzav ření smlouvy 
o dílo na zpracování investi čního zám ěru stavby „Rekonstrukce budovy 
restaurace Spolek” v k. ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08437/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování investičního 
záměru stavby „Rekonstrukce budovy restaurace Spolek” Nádražní 143/13, Ostrava, k. ú. 
Moravská Ostrava, a to mezi objednatelem: 
statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 
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IČO: 00845451 
a 
zhotovitelem: 
ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o. 
se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
IČO: 25368931 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
 

RM_VZ 18 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce a revitalizace Nám ěstí Republiky -
DÚR+IČ”, po ř. č. 2/2018 
  
Usnesení číslo: 08438/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na vypracování 
projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí včetně výkonu inženýrské činnosti 
v rozsahu pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu „Rekonstrukce 
a revitalizace Náměstí Republiky”, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle předloženého 
materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek ve složení 
členové: 
1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

náhradníci: 
1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční  

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení 
členové: 
1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 
2. Ing. František Kolařík - člen ZM 
3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
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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 

náhradníci: 
1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
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: 31.05.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  
5) zmocňuje 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu 
smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.05.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_M 2 
Návrh na rozhodnutí o vy řazení dlouhodobého nehmotného majetku 
  
Usnesení číslo: 08439/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z účetní evidence z účtu 019 a 041, ORJ 210 
z důvodu morální zastaralosti 
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RM_M 22 
Povolení výjimky ze stavební uzáv ěry SDD „Vrtná jáma č. 27” 
pro stavbu „Revitalizace tramvajové smy čky Hlu čínská” v k. ú. P řívoz 
  
Usnesení číslo: 08440/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti ve stavební uzávěře stanovené územním 
rozhodnutím č. 182/07 pro území vymezené bezpečnostním pásmem zlikvidovaného starého 
důlního díla „Vrtná jáma č. 27” v k. ú. Přívoz, a to za účelem umístění a realizace části stavby 
„Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská” zasahující do stavební uzávěry dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 23 
Povolení výjimky ze stavební uzáv ěry SDD „Kutací jáma č. 14” 
pro stavbu „Dopln ění VO ul. Podolí” v k. ú. Muglinov 
  
Usnesení číslo: 08441/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti ve stavební uzávěře stanovené územním 

rozhodnutím č. 216/2000 pro území vymezené bezpečnostním pásmem zlikvidovaného starého 
důlního díla „Kutací jáma č. 14” v k. ú. Muglinov, a to za účelem umístění a realizace části 
stavby „Doplnění VO ul. Podolí“ zasahující do stavební uzávěry dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 42 
Oznámení o projednávání návrhu zadání zm ěny č. 1 územního plánu 
Šilhe řovice 
  
Usnesení číslo: 08442/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

text odpovědi k Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu 
Šilheřovice dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 65 
Soutěž o titul Ostravský d ům roku 2017 
  
Usnesení číslo: 08443/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vyhlašuje 
  

soutěž o titul Ostravský dům roku 2017 k 14.02.2018 

  
2) schvaluje 
  

Statut soutěže o titul Ostravský dům roku 2017 a její rozpočet dle přílohy č. 1 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o proplacení odměn za práci v odborné porotě nezávislým odborníkům z oboru urbanismu 
a architektury formou Dohody o provedení práce v hodinové sazbě dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
zajistit průběh soutěže o titul Ostravský dům roku 2017 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 29.06.2018
 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
  
5) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru kanceláře primátora 
zajistit vyhlášení soutěže o titul Ostravský dům roku 2017 a jejich výsledků a podpořit 
hlasování veřejnosti věcnými odměnami 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 29.06.2018
 vedoucí odboru kancelář primátora 
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RM_VZ 2 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a o uzav ření smlouvy 
na zhotovení územní studie „Smetanovo nám ěstí a okolí v Moravské 
Ostrav ě” 
  
Usnesení číslo: 08444/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení územní studie 
„Smetanovo náměstí a okolí v Moravské Ostravě” 

se zhotovitelem: Ing. arch. Jiřím Stejskalíkem, Husovo náměstí 1789/6, 702 00  Ostrava 

IČO: 68909268 

za cenu nejvýše přípustnou 285.000,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 19 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a o uzav ření smlouvy 
na zhotovení “objemové studie - Seidlerovo náb řeží” 
  
Usnesení číslo: 08445/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy   na zhotovení „objemové 
studie - Seidlerovo nábřeží” 

se zhotovitelem: Ing. Pavlem Obroučkou, Nad Ostravicí 3, 710 00  Slezská Ostrava 

IČO: 11197404 

za cenu nejvýše přípustnou 250.000,- dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 21 
Návrh na z adání ve řejné zakázky malého rozsahu a o uzav ření smlouvy 
o dílo a licen ční smlouvy na zpracování video prezentace pro stáne k 
Ostrava veletrh MIPIM 2018 v Cannes 
  
Usnesení číslo: 08446/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy o dílo a licenční smlouvy 
na zpracování video prezentace pro stánek Ostrava veletrh MIPIM 2018 v Cannes 

se zhotovitelem: CASUA, spol. s r.o., Křižíkova 682/34a,  Praha 8 

IČO: 44846908 

za cenu nejvýše přípustnou 248.500,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 16 
Připomínky statutárního m ěsta Ostravy k návrhu nového stanoviska 
MŽP pro realizaci nápravných opat ření na lokalit ě Laguny Ostramo 
a jmenování členů do pracovní skupiny 
  
Usnesení číslo: 08447/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

žádost ministerstva životního prostředí o vyjádření k návrhu nového stanoviska pro realizaci 
nápravných opatření na lokalitě Laguny Ostramo a jmenování zástupců statutárního města 
Ostravy do pracovní skupiny pro jednání ve věci uvedeného stanoviska dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu  

  
2) souhlasí 
  

s návrhem odpovědi na žádost ministerstva životního prostředí dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 
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3) jmenuje 
  

do pracovní skupiny pro jednání ve věci přípravy nového stanoviska pro realizaci nápravných 
opatření na lokalitě Laguny Ostramo za statutární město Ostrava: 

Mgr. Kateřinu Šebestovou, náměstkyni primátora 
Ing. Bc. Pavla Valeriána, Ph.D., vedoucího odboru ochrany životního prostředí 

  
4) ukládá 
  náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

zaslat odpověď ministerstvu životního prostředí dle bodu 2) a přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 28.02.2018
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 36 
Návrh na stanovení environmentálních cíl ů 2018 při systému 
environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 
na Magistrátu m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 08448/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) stanovuje 
  environmentální cíle 2018 při systému environmentálního managementu                                

dle ČSN EN ISO 14001 na Magistrátu města Ostravy 

  
 

RM_M 37 
Uzavření smlouvy o spolupráci p ři realizaci kampan ě Do práce 
na kole 2018 
  
Usnesení číslo: 08449/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně statutárního města Ostravy o uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci kampaně 
Do práce na kole 2018 s právnickou osobou: Auto*Mat, z. s., IČO: 22670319, se sídlem 
Bořivojova 108, 130 00  Praha 3 a o poskytnutí podílu na náklady kampaně v celkové výši 
24.200 Kč vč. DPH dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 
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RM_M 51 
Poskytnutí ú čelového investi čního p říspěvku z Fondu životního 
prost ředí na realizaci projektu „ Čistící v ůz MOaP II.” 
  
Usnesení číslo: 08450/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o poskytnutí účelového investičního příspěvku z Fondu životního prostředí města Ostravy 

ve výši 60 % z celkových nákladů na realizaci projektu „Čistící vůz MOaP II.”, maximálně 
však 2.400.000 Kč právnické osobě: Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, 
příspěvková organizace, IČO: 00097381, se sídlem 70200 Ostrava-Moravská Ostrava, 
Harantova 3152/28 dle přílohy č. 1 a 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 
pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 .................................. o 2 400 tis. Kč 

- zvyšují investiční transfery 
§ 3719, pol. 6351, ÚZ 1030, ORJ 190 ..................... o 2 400 tis. Kč  

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 38 
Strategie rozvoje ICT statutárního m ěsta Ostravy do roku 2020 
  
Usnesení číslo: 08451/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

Strategii rozvoje ICT statutárního města Ostravy do roku 2020 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 
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RM_VZ 7 
Smlouva o poskytování sl užeb technické podpory provozu a rozvoje 
informa čního systému Portex se spole čností ICT Brains s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08452/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy o poskytování služeb 
technické podpory provozu a rozvoje informačního systému Portex se společností 
ICT Brains s.r.o. se sídlem 739 45 Fryčovice č. p. 105,  IČO 28650891, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 9 
Smlouva o poskytování služeb technické pod pory provozu a rozvoje 
informa čního systému BePlan se spole čností ICT Brains s.r.o 
  
Usnesení číslo: 08453/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy o poskytování služeb 
technické podpory provozu a rozvoje informačního systému BePlan se společností 
ICT Brains s.r.o., IČO: 28650891, se sídlem Fryčovice č. p. 105, 739 45 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 44 
Úprava rozpo čtu r. 2018 
  
Usnesení číslo: 08454/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

po poskytnutí finančních prostředků ve výši 

a) 2 517 tis. Kč městskému obvodu Petřkovice na opravy místních komunikací Petřkovice 
b) 350 tis. Kč městskému obvodu Vítkovice na zpracování projektové dokumentace 
na vybudování chodníku U Cementárny 
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c) 29 040,-- Kč městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky v rámci projektu „Koncepce 
bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava” 
d) 67 760,-- Kč městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v rámci projektu „Koncepce 
bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava” 
e) 12 100,-- Kč městskému obvodu Poruba v rámci projektu „Koncepce bydlení a její pilotní 
ověření ve městě Ostrava” 
f) 5 594 tis. Kč městskému obvodu Nová Ves na předfinancování a spolufinancování akce 
„Snížení energetické náročnosti objektu bytového domu na ul. Bartolomějská” 

  
2) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele  

a)  snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 
Dětské centrum Domeček o 57 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 
Firemní školka o 18 tis. Kč  

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 201 o 57 tis.Kč (A.1.) 

- běžné výdaje 
(B.1.) na ORJ 135, § 4349, org. 94000000, ÚZ 104513013, pol. 5011 o 1 538 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5031 o 385 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5032 o 137 tis. Kč 
                                                                      ÚZ 104113013, pol. 5011 o 180 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5031 o 46 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5032 o 17 tis. Kč 
                                                                       ÚZ 104107606, pol. 5011 o  o 91 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5031 o 23 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5032 o 9 tis. Kč 
                ORJ 180, § 4349, org. 94000000, ÚZ 104513013, pol. 5169 o 145 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5175 o 9 tis. Kč 
                                                                       ÚZ 104113013, pol. 5169 o 17 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5175 o 1 tis. Kč 
                                                                       ÚZ 104107606, pol. 5169 o 9 tis. Kč 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 86/91 
  

                                                                                                 pol. 5175 o 1 tis. Kč      
(B.2.) na ORJ 135, § 4349, org. 95000000, ÚZ 104513013, pol. 5011 o 510 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5021 o 374 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5031 o 158 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5032 o 57 tis. Kč 
                                                                      ÚZ 104113013, pol. 5011 o 60 tis.Kč 
                                                                                                pol. 5021 o 44 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5031 o 19 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5032 o 7 tis. Kč 
                                                                       ÚZ 104107606, pol. 5011 o 30 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5021 o 22 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5031 o 10 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5032 o 4 tis. Kč 
                ORJ 180, § 4349, org. 95000000, ÚZ 104513013, pol. 5132 o 9 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5164 o 17 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5169 o 642 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5175 o 3 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5192 o 17 tis. Kč              
                                                                        ÚZ 104113013, pol. 5132 o 1 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5164 o 2 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5169 o 76 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5175 o 1 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5192 o 2 tis. Kč 
                                                                        ÚZ 104107606, pol. 5132 o 1 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5164 o 1 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5169 o 38 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5175 o 1 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5192 o 1 tis. Kč      
na § 6171, pol. 5021, ORJ 135 o 11 tis. Kč (C.2.) 
(C.3.) na ORJ 300, na § 3792, pol. 5139 o 10 tis. Kč 
                                                 pol. 5169  o 197 tis. Kč 
                                                 pol. 5164 o 115 tis. Kč 
                                                 pol. 5175 o 78 tis. Kč 
(C.5.) na ORJ 300, § 3745, pol. 5169, ÚZ 3637, org. 55000000 o 15 tis. Kč 
                                                                             org. 56000000 o 231 tis. Kč 
                                                                             org. 57000000 o 54 tis. Kč  
(C.6.) na ORJ 230, § 3745, pol. 5169, ÚZ 1080, org. 3218 o 6 000 tis. Kč 
                               § 5522, pol. 5137, ÚZ 92, org. 8155 o 40 tis. Kč  
(C.10.) na ORJ 180, § 4349, ÚZ 7606, pol. 5139 o 50 tis. Kč 
                                                              pol. 5166 o 200 tis. Kč 
                                                              pol. 5169 o 20 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 
na § 3111, pol. 5331, ORJ 300, org. 85 o 18 tis. Kč (C.8.) 
 - kapitálové výdaje 

na § 3315, pol. 6119, ORJ 300, ÚZ 1080, org. 8156000000 o 2 239 tis. Kč (C.3.) 
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(C.6.) na ORJ 230, § 3639, pol. 6122, ÚZ 95, org. 8190 o 2 302 tis. Kč 
                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 1080, org. 3218 o 4 000 tis. Kč 
                               § 5522, pol. 6122, ÚZ 95, org. 8155 o 82 tis. Kč  
               ORJ 137, § 3639, pol. 6121, ÚZ 1080, org. 3171 o 5 444 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 
(C.1.) na ORJ 160, § 3311, pol. 5222, ÚZ 7101 o 2 100 tis. Kč 
                               § 3313, pol. 5213, ÚZ 7101 o 350 tis. Kč 
                               § 3319, pol. 5229, ÚZ 7101 o 2 500 tis. Kč 
                               § 3322, pol. 5222, ÚZ 7101 o 8 000 tis. Kč  
na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 201, org. 4245 o 57 tis. Kč (A.1.) 

- převody mezi stautárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 93, org. 511 o 2 517 tis. Kč (C.4.) 
                                                   ÚZ 3500, org. 607 o 350 tis. Kč (C.7.) 
                                                   ÚZ 7608, org. 510 o 30 tis. Kč (C.9.) 
                                                                   org. 502 o 68 tis. Kč (C.9.) 
                                                                   org. 505 o 13 tis. Kč (C.9.)   
                                                    ÚZ 3500, org. 614 o 5 594 tis. Kč (E.1.)  

z v y š u j e  

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 57 tis. Kč (A.1.) 

- financování 
(B.1.) na ORJ 120, pol. 8115, ÚZ 104513013 o 2 214 tis. Kč 
                                                ÚZ 104113013 o 261 tis. Kč 
(B.2.) na ORJ 120, pol. 8115, ÚZ 104513013 o 1 374 tis. Kč 
                                                ÚZ 104113013 o 161 tis. Kč 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
na § 2143, pol. 5169, ORJ 300 o 11 tis. Kč (C.2.) 
na § 3699, pol. 5169, ORJ 300 o 400 tis. Kč (C.3.) 
na § 3745, pol. 5169, ORJ 300, ÚZ 3637 o 300 tis. Kč (C.5.) 
na § 3699, pol. 5169, ORJ 300 o 18 tis. Kč (C.8.) 
na § 4349, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 7608 o 111 tis. Kč (C.9.) 
na § 4349, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 7606 o 270 tis. Kč (C.10.) 
na § 4349, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 7606 o 133 tis. Kč (B.1.) 
                                                                  o 572 tis. Kč (B.2.) 

kapitálové výdaje 
na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 2 517 tis. Kč (C.4.) 
                                                  o 350 tis. Kč (C.7.) 
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(C.6.) na ORJ 230, § 3639, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8190 o 2 302 tis. Kč 
                               § 5522, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8155 o 122 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 
na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 57 tis. Kč (A.1.) 

s n i ž u j e  

- účelová rezerva odboru kultury a volnočasových aktivit 
na § 3392, pol. 5901, ORJ 160, ÚZ 7101 o 12 950 tis. Kč (C.1.) 

- účelová rezerva na strategické investice 
na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, ÚZ 1080 o 2 239 tis. Kč (C.3.) 
                                                                  o 15 444 tis. Kč (C.6.) 

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 5 594 tis. Kč (E.1.) 

městský obvod Petřkovice (C.4.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 511 o 2 517 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje na opravy místních komunikací 
na § 221x, pol. 51xx, ÚZ 93 o 2 517 tis. Kč 

městský obvod Vítkovice (C.7.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 607 o 350 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na PD chodník U Cementárny 
na § 2219, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 0700105000000 o 350 tis. Kč  

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (C.9.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 510 o 30 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 30 tis. Kč 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (C.9.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 502 o 68 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 68 tis. Kč 

městský obvod Poruba (C.9.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 505 o 13 tis. Kč 
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- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 13 tis. Kč 

městský obvod Nová Ves (E.1.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 614 o 5 594 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci Snížení energetické náročnosti budovy objektu bytového 
domu na ul. Bartolomějská na § 3612, pol. 612x, ÚZxxxxxxxx, org. 1400002000000 o 5 594 
tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 45 
Poptávkové řízení na výb ěr poskytovatele úv ěru pro m ěstský obvod 
Vítkovice ve výši 27 mil. K č na „Rozd ělení stávajících byt ů na byty 
menší Štramberská 2B a 4, Ostrava-Vítkovice“ 
  
Usnesení číslo: 08455/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 2107/ZM1418/32 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat vybrané banky k zaslání nabídky úvěru pro městský obvod Vítkovice na realizaci 
stavby „Rozdělení stávajících bytů na byty menší Štramberská 2B a 4, Ostrava-Vítkovice“ 
ve výši 27 mil. Kč dle parametrů uvedených v důvodové zprávě ve znění přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o doporučeném hodnotícím kritériu pro výběr nejvýhodnější nabídky úvěru dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu 
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3) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení 

Členové: 
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - náměstkyně primátora 
Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 
Ing. Lukáš Jančálek - vedoucí odboru financí a rozpočtu 

Náhradníci: 
Mgr. Michal Mariánek - náměstek primátora 
Ing. Bohuslav Gembík - vedoucí investičního odboru 
Ing. Věra Hrubá - vedoucí oddělení finančního řízení 

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
zabezpečit veškeré potřebné úkony vedoucí k získání a k výběru nejvýhodnější nabídky úvěru 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_VZ 20 
Zadání zpracování investi čního zám ěru „Okružní k řižovatka Ostrava -
Poruba, ul. Francouzská - Jilemnického nám ěstí” 
  
Usnesení číslo: 08456/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování investičního záměru 
akce „Okružní křižovatka Ostrava - Poruba, ul. Francouzská - Jilemnického náměstí” 
za cenu 158 400,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu mezi statutárním 
městem Ostrava a společností Geoengineering spol. s r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 
702 00 Ostrava, IČO 47668121 
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2) rozhodla 
  

o realizaci rozpočtového opatření, kterým se: 

s n í ž í 

investiční transfer ostatním příspěvkovým organizacím na: 

§ 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 100                         o 192 tis. Kč 

z v ý š í 

kapitálové výdaje 

§ 2219, pol. 6121, ORJ 100                                                              o 192 tis. Kč                           

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_ORG 1 
Návrh na schválení termínu mimo řádné sch ůze rady m ěsta 
dne 09.03.2018 
  
Usnesení číslo: 08457/RM1418/117 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

termín mimořádné schůze rady města dne 09.03.2018 v 8:00 hodin 

  
 

 

 


