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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 20.03.2018  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

08680/RM1418/121 RM_M 0 Schválení programu 121. schůze rady města 
konané dne 20.03.2018 

35 

08681/RM1418/121 RM_M 8 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava 
za měsíc únor 2018 

25 

08682/RM1418/121 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

45 

08683/RM1418/121 RM_M 7 Příprava projektu Ozdravné pobyty žáků 
porubských základních škol ve školním 
roce 2018/2019 v rámci dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje 

50 

08684/RM1418/121 RM_M 44 Souhlas se závěrečnou zprávou o realizaci 
projektu „Zvyšování bezpečnosti v městském 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky za přispění 
bezpečnostních dobrovolníků” 

50 

08685/RM1418/121 RM_M 23 Přijetí dotace z Operačního programu Technická 
pomoc na projekt „Řízení Strategie ITI ostravské 
aglomerace 2014 - 2020 II.” a návrh na změnu 
složení Řídicího výboru ITI ostravské aglomerace 

38 

08686/RM1418/121 RM_M 49 Veřejná výtvarná soutěž 87 
08687/RM1418/121 RM_M 22 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, 
a Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka 
primátora, do Polska (Katowice) dne 23.03.2018 

01 

08688/RM1418/121 RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Televizní pořad - Ostravské 
minuty”, poř. č. 61/2018 

01 

08689/RM1418/121 RM_M 50 Návrh dalšího postupu ve věci sporu 
se společností Regionální poradenská agentura 
s.r.o. vedeného u Okresního soudu v Brně 

28 

08690/RM1418/121 RM_M 35 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory 
Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková 
organizace, IČO 70631824 

41 

08691/RM1418/121 RM_M 34 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 
movitého majetku statutárního města Ostravy, 
předaného k hospodaření právnické osobě 
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 00635162 

40 

08692/RM1418/121 RM_M 36 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Městské 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO 00635162 

40 
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08693/RM1418/121 RM_M 12 Návrh na poskytnutí finančních prostředků 
Středisku volného času Ostrava - Zábřeh, 
příspěvková organizace (IČO 75080516) 
na předfinancování a spolufinancování projektu 
„Integrace handicapovaných a učebna 
pro řemeslné a technické obory”, schváleného 
v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP) 

42 

08694/RM1418/121 RM_M 21 Návrh na nevyhlášení konkursů na ředitele/ky 
příspěvkových organizací v oblasti školství 
v roce 2018 - Středisko volného času Korunka, 
Ostrava - Mar. Hory, p. o., Dům dětí a mládeže, 
Ostrava - Poruba, p. o. 

46 

08695/RM1418/121 RM_M 51 Žádost Českého atletického svazu o rozšíření 
podmínek použití dotace a navýšení účelové 
dotace plynoucí z veřejnoprávní smlouvy 
č. 2891/2016/ŠaS 

91 

08696/RM1418/121 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Rozvoj rovného přístupu 
ke vzdělávání ve městě Ostrava II - vzdělávací 
programy”, poř. č. 9/2018 

91 

08697/RM1418/121 RM_MZP 2 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 
obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., 
v likvidaci 

90 

08698/RM1418/121 RM_M 11 Návrh na souhlas vlastníka pozemku 
s provedením stavby - PZ Mošnov 

08 

08699/RM1418/121 RM_M 13 Návrh na souhlas s umístěním plynárenského 
zařízení do částí pozemků v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava, a návrh na uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene pro společnost GasNet, s.r.o. 

08 

08700/RM1418/121 RM_M 14 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 
kabelového vedení 2x VN k pozemkům 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene, pro VÍTKOVICE 
ENERGETIKA a.s. 

08 

08701/RM1418/121 RM_M 15 Návrh na souhlas s umístěním betonového sloupu 
včetně přípojkové skříně a podzemního vedení 
přípojky NN 0,4 kV k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy a uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene, pro ČEZ Distribuce, 
a.s. 

08 

08702/RM1418/121 RM_M 16 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, pro CTP Property, a.s. 

08 
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08703/RM1418/121 RM_M 17 Návrh koupit nemovité věci v rámci stavby 
„Autobusová zastávka MK Karla Svobody” v k. ú. 
Stará Plesná, obec Ostrava 

08 

08704/RM1418/121 RM_M 18 Návrh na záměr města nedarovat části nemovité 
věci v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

08 

08705/RM1418/121 RM_M 19 Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci 
v k. ú. Krásné Pole a nekoupit nemovité věci 
v k. ú. Stará Bělá, vše obec Ostrava 

08 

08706/RM1418/121 RM_M 20 Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Muglinov, 
obec Ostrava 

08 

08707/RM1418/121 RM_M 28 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
za účelem provedení inženýrskogeologického 
a hydrogeologického průzkumu 

08 

08708/RM1418/121 RM_M 29 Návrh na ukončení nájmu prostoru sloužícího 
k podnikání v budově na ul. Vojanova 1a), 
Ostrava-Moravská Ostrava 

08 

08709/RM1418/121 RM_M 30 Souhlas s trvalým odnětím pozemků v k. ú. 
Krásné Pole, obec Ostrava 

08 

08710/RM1418/121 RM_M 32 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

08711/RM1418/121 RM_M 43 Návrh prodat pozemek parc. č. 190/19 v k. ú. 
Hrabová, obec Ostrava, návrh na zřízení 
služebnosti inženýrské sítě k pozemku 
parc. č. 190/19 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 

08 

08712/RM1418/121 RM_M 47 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k věcem 
movitým 

08 

08713/RM1418/121 RM_M 48 Návrh na uzavření nájemní smlouvy 
na nemovitost v k. ú. Mariánské Hory, 
obec Ostrava 

08 

08714/RM1418/121 RM_M 1 Dohoda o ukončení smluvního vztahu 05 
08715/RM1418/121 RM_M 6 Návrh na uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo 

na realizaci stavby „Odkanalizování Přívozu 
na ÚČOV II. etapa, 1. a 2. část rušení výustí” 

05 

08716/RM1418/121 RM_M 25 Návrh na zrušení usnesení č.07103/RM1418/100 
a uzavření „Smluv o zřízení služebností” 
v souvislosti se stavbou „Kanalizace Bartovice 
1. část” a stavbou „Nasvětlení přechodu 
pro chodce na ul. Mitrovická u zastávek MHD 
Nová Bělá - Hřiště” 

05 

08717/RM1418/121 RM_M 26 Návrh na uzavření „Nájemní smlouvy” 
v souvislosti se stavbou „Prodloužení sběrače B 
do Radvanic” 

05 
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08718/RM1418/121 RM_M 27 Návrh na uzavření „Dohod o umístění inženýrské 
sítě na mostě” v souvislosti se stavbou „Obnovení 
veřejného osvětlení chodníku na ul. Porážkova 
a pod Frýdlantskými mosty” a stavbou 
„Dodatečná katodická ochrana ocelových 
vodovodních přivaděčů - I. etapa” 

05 

08719/RM1418/121 RM_M 31 Vystavení objednávky na provedení 
hydrogeologického průzkumu pro přípravu stavby 
„Prodloužená ul. Porážková IV. etapa” 

05 

08720/RM1418/121 RM_M 38 Návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách 
o věcných právech k pozemkům v souvislosti 
se stavbami kanalizace uvedenými v rozpočtu 
statutárního města Ostravy 

05 

08721/RM1418/121 RM_M 39 Návrh na uzavření smluv o budoucích 
služebnostech k pozemkům v souvislosti 
se stavbami uvedenými v rozpočtu statutárního 
města Ostravy 

05 

08722/RM1418/121 RM_M 40 Návrh na uzavření smluv o budoucích věcných 
právech k pozemkům v souvislosti se stavbami 
veřejného osvětlení uvedenými v rozpočtu 
statutárního města Ostravy 

05 

08723/RM1418/121 RM_M 41 Návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách 
o věcných právech k pozemkům v souvislosti 
se stavbami cyklostezek a vodovodu uvedenými 
v rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

08724/RM1418/121 RM_M 42 Návrh na uzavření smlouvy na realizaci akce 
„Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory 
- stavba 2.1 sadové úpravy” 

05 

08725/RM1418/121 RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Studie rekonstrukce VO 
Ostrava-Dubina”, poř. č. 24/2018 

05 

08726/RM1418/121 RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Rekonstrukce ul. Mánesova”, 
poř. č. 27/2018 

05 

08727/RM1418/121 RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Hasičská zbrojnice Pustkovec”, 
poř. č. 35/2018 

05 

08728/RM1418/121 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Rozšíření veřejné kanalizační 
sítě v areálu DIZ v Ostravě - Vítkovicích“ 
poč. č. 39/2018 

05 

08729/RM1418/121 RM_VZ 8 Veřejná zakázka „Revitalizace areálu bývalých 
kasáren Hranečník - SO 05 - interiér” 
poř. č. 248/2017 

05 

08730/RM1418/121 RM_VZ 9 Veřejná zakázka „Rekonstrukce VO oblast 
Lumírova - Charvatská” poř. č. 17/2018 

05 

08731/RM1418/121 RM_VZ 11 Veřejná zakázka „Oprava místních komunikací 
osada Mírová”, poř. č. 34/2018 

05 

08732/RM1418/121 RM_VZ 12 Veřejná zakázka „Cyklotrasa F, U - Kaminského, 
Ječmínkova (PD)”, poř. č. 50/2018 

05 

08733/RM1418/121 RM_M 33 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 
do majetku města 

89 
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08734/RM1418/121 RM_M 45 Architektonická soutěž o návrh na řešení 
novostavby bytového domu Kostelní - Biskupská 
v Ostravě 

89 

08735/RM1418/121 RM_M 3 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty 
Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, 
do Řecka (Atény) ve dnech 25.-28.02.2018 

33 

08736/RM1418/121 RM_M 9 Zapojení statutárního města Ostravy do kampaně 
„Hodina Země” v roce 2018 

80 

08737/RM1418/121 RM_M 10 Návrh na podání ohlášení a žádostí o poskytnutí 
finančních příspěvků na vyhotovení lesních 
hospodářských plánů 

80 

08738/RM1418/121 RM_M 24 Proplacení prokazatelných nákladů společnosti 
Povodí Odry, státní podnik, vynaložených 
na likvidaci následků havárie na vodním toku 
Polančice 

80 

08739/RM1418/121 RM_M 37 Návrh dodatků ke smlouvám se společností 
OVANET a.s. 

83 

08740/RM1418/121 RM_M 2 Prodej podílových listů investiční společnosti 
Erste Asset Management GmbH, pobočka ČR 
nabytých po M.K. 

07 

08741/RM1418/121 RM_M 46 Úpravy rozpočtu r. 2018 07 
08742/RM1418/121 RM_M 53 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty 

JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, 
do SRN (Drážďany) ve dnech 14.–15.02.2018 

39 

08743/RM1418/121 RM_M 52 Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace SLEZSKÉMU 
ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU na vypravení 
mimořádného vlaku po Ostravsko-karvinském 
revíru dne 24.03.2018 

09 

08744/RM1418/121 RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček 
zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu 
zaměstnanců statutárního města Ostravy 
zařazených do magistrátu města Ostravy 

36 

08745/RM1418/121 RM_M 4 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích 
v katastrálních územích obce Ostrava, 
jako vlastníka sousedních nemovitostí 

84 

08746/RM1418/121 RM_M 5 Návrh dodatků č. 1 ke Smlouvám o sdružených 
službách dodávky elektřiny oprávněnému 
odběrateli ev. č. 3568/2017/HS 
a ev. č. 3569/2017/HS 

84 

08747/RM1418/121 RM_VZ 3 Výměna oken v objektu sídla společnosti 
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

84 

08748/RM1418/121 RM_VZ 10 Veřejná zakázka „Nákup rotátorů”, 
poř. č. 45/2018 

84 
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RM_M 0 
Schválení programu 121. sch ůze rady m ěsta konané dne 20.03.2018 
  
Usnesení číslo: 08680/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 121. schůze rady města konané dne 20.03.2018 

  
 

RM_M 8 
Zpráva o činnosti M ěstské policie Ostrava za m ěsíc únor 2018 
  
Usnesení číslo: 08681/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc únor 2018 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_VH 1 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08682/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem 
Čs. Armády 20, Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ 710 00, IČO 476 74 725, 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 Technické služby, a.s. 
Slezská Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) schvaluje 
  

podnikatelský plán pro rok 2018 společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) určuje 
  

a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava pro rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
4) schvaluje 
  

dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností Technické služby, a.s. 
Slezská Ostrava a členem představenstva společnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
5) ukládá 
  

představenstvu společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 
realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 
na rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Pavel Kollár, T: 30.06.2019
 předseda představenstva společnosti 
  

 
RM_M 7 
Příprava projektu Ozdravné pobyty žák ů porubských základních škol 
ve školním roce 2018/2019 v rámci dotace z rozpo čtu 
Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 08683/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahájení přípravy projektu Ozdravné pobyty žáků porubských základních škol ve školním 
roce 2018/2019 ke spolufinancování z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 9/65 

2) žádá 
  městský obvod Poruba 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu dle bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 30.04.2018
 starosta městského obvodu Poruba 
  

 
RM_M 44 
Souhlas se záv ěrečnou zprávou o realizaci projektu „Zvyšování 
bezpečnosti v m ěstském obvodu Ma riánské Hory a Hulváky za p řispění 
bezpečnostních dobrovolník ů” 
  
Usnesení číslo: 08684/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 05649/RM1418/82 
k usnesení č. 06855/RM1418/99 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s předloženou zprávou o ukončení realizace projektu „Zvyšování bezpečnosti v městském 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky za přispění bezpečnostních dobrovolníků”, 
spolufinancovaného v rámci dotačního programu „Bezpečnostní dobrovolník” v roce 2017, 
vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR 

  
 

RM_M 23 
Přijetí dotace z Opera čního programu Technická pomoc na projekt 
„Řízení Strategie ITI ostravské aglomerace 2014 - 2020 II.” a návrh 
na změnu složení Řídicího výboru ITI ostravské aglomerace 
  
Usnesení číslo: 08685/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 08319/RM1418/116 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o přijetí dotace z Operačního programu Technická pomoc od poskytovatele Ministerstvo 
pro místní rozvoj, IČO: 66002222, se sídlem Staroměstské nám. 932/6110 15 Praha 1, 
na projekt „Řízení Strategie ITI ostravské aglomerace 2014 - 2020 II.” dle podmínek 
uvedených v příloze 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, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.11.2019
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
3) schvaluje 
  

návrh na změnu složení Řídicího výboru ITI ostravské aglomerace dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 49 
Veřejná výtvarná sout ěž 
  
Usnesení číslo: 08686/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  informaci o průběhu a vyhodnocení veřejné výtvarné soutěže na ztvárnění návrhu výtvarného 

díla k odkazu internačního tábora Hanke ve veřejném prostoru na části pozemku č. 1428/1, 
k. ú. Moravská Ostrava, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují 
běžné výdaje na ORJ 221 
na § 2141, pol. 5139     o 23 tis. Kč 

- zvyšují 
běžné výdaje na ORJ 221 
na § 3326, pol. 5021     o 23 tis. Kč  

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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4) rozhodla 
  nevyužít pro realizaci žádný výtvorný návrh předložený v rámci veřejné výtvarné soutěže 

na ztvárnění návrhu výtvarného díla k odkazu internačního tábora Hanke ve veřejném prostoru 
na části pozemku č. 1428/1, k. ú. Moravská Ostrava 

  
 

RM_M 22 
Návrh na schválení zahrani ční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, 
MBA, primátora, a Ing. Zby ňka Pražáka, Ph.D., nám ěstka primátora, 
do Polska (Katowice) dne 23.03.2018 
  
Usnesení číslo: 08687/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  zahraniční pracovní cestu Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, a Ing. Zbyňka Pražáka, 

Ph.D., náměstka primátora, do Polska (Katowice) dne 23.03.2018 za účelem účasti na koncertu 
Janáčkovy filharmonie Ostrava 

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

předpisů 

  
3) ukládá 
  primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, a náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, 

Ph.D., předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 10.04.2018
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka „Televizní po řad - Ostravské minuty”, po ř. č. 61/2018 
  
Usnesení číslo: 08688/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výrobu 

a odvysílání televizních pořadů „Ostravské minuty” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
se společností: 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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POLAR televize Ostrava, s.r.o. 
se sídlem: Boleslavova 710/19, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava  
IČO: 25859838 

za cenu nejvýše přípustnou 780 000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 50 
Návrh dalšího postupu ve v ěci sporu se spole čností Regionální 
poradenská agentura s.r.o. vedeného u Okresního sou du v Brn ě 
  
Usnesení číslo: 08689/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

nepodat odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Brně č. j. 231 C 98/2015-183 
ze dne 11.12.2017 z důvodů dle důvodové zprávy 

  
 

RM_M 35 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím dar ů do vlastnictví právnické 
osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, p říspěvková 
organizace, I ČO 70631824 
  
Usnesení číslo: 08690/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím 
darů do vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory Iris, příspěvková organizace, 
Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO 70631824, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 23.03.2018
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 34 
Návrh na vy řazení a likvidaci neupot řebitelného movitého majetku 
statutárního m ěsta Ostravy, p ředaného k hospoda ření právnické osob ě 
Městská nemocnice Ostrava, p říspěvková organizace, I ČO 00635162 
  
Usnesení číslo: 08691/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 
Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00635162, 
v celkové pořizovací hodnotě 484 434,-- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

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

předseda:    xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

členové:     xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                   xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                   xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                   xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                   Radmila Glosová - majetkový odbor MMO 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Aleš Vícha, T: 27.04.2018
 vedoucí technického odboru 
  

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 36 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím dar ů do vlastnictví právnické 
osoby M ěstské nemocnice Ostrava, p říspěvková organizace, 
IČO 00635162 
  
Usnesení číslo: 08692/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
40 

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

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím 
darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 23.03.2018
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 12 
Návrh na poskytnutí finan čních prost ředků Středisku volného času 
Ostrava - Záb řeh, příspěvková organizace (I ČO 75080516) 
na předfinancování a spolufinancování projektu „ Integrace 
handicapovaných a u čebna pro řemeslné a technické obory”, 
schváleného v rámci Integrovaného regionálního oper ačního programu 
(IROP) 
  
Usnesení číslo: 08693/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 05661/RM1418/82 
k usnesení č. 06109/RM1418/89 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

a) o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 3,661 mil. Kč na předfinancování projektu 
„Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory”  dle přílohy č. 2 
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, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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b) o poskytnutí účelového příspěvku ve výši 1,105 mil. Kč na spolufinancování projektu 
„Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory”  dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele 
u Střediska volného času Ostrava - Zábřeh, p. o. 
- zvýšení neinvestičního příspěvku    o 109 tis. Kč 
- zvýšení investičního příspěvku        o 996 tis. Kč 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

-snižuje rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120                                                 o 4.766 tis. Kč 
 
-zvyšují 
neinvestiční půjčené prostředky 
na § 3233, pol. 5651, ORG 82, ORJ 140                                  o   978 tis. Kč 
investiční půjčené prostředky 
na § 3233, pol. 6451, ORG 82, ORJ 140                                  o 2.683 tis. Kč 
 
-zvyšují 
neinvestiční příspěvky 
na § 3233, pol. 5331, ÚZ 107102003, ORG 82, ORJ 140        o   109 tis. Kč 
investiční příspěvky 
na § 3233, pol. 6351, ÚZ 107100000, ORG 82, ORJ 140        o    298 tis. Kč 
na § 3233, pol. 6351, ORG 82, ORJ 140                                  o    698 tis. Kč  

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 21 
Návrh na nevyhlášení konkurs ů na ředitele/ky p říspěvkových organizací 
v oblasti školství v roce 2018 - Středisko volného času Korunka, 
Ostrava - Mar. Hory, p. o., D ům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p. o. 
  
Usnesení číslo: 08694/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
46 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

nevyhlásit konkurs na místa ředitelů/ek příspěvkových organizací: 
- Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, 
IČO 75080508, 
- Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, IČO 75080541, 
v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 
vystavit za zřizovatele Oznámení zřizovatele o pokračování výkonu funkce ředitelky, 
dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 30.03.2018
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 51 
Žádost Českého atletického svazu o rozší ření podmínek použití dotace 
a navýšení ú čelové dotace plynoucí z ve řejnoprávní 
smlouvy č. 2891/2016/ŠaS 
  
Usnesení číslo: 08695/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 1330/ZM1418/20 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o použití přebytku hospodaření statutárního města Ostravy za rok 2017 
ve výši 3.200.000,- Kč za účelem navýšení účelové dotace na Uspořádání atletické soutěže 
IAAF Continental Cup 2018 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

zastupitelstvu města 

uložit vedoucímu odboru financí a rozpočtu zapracovat částku 3.200.000,- Kč dle bodu 1) 
tohoto usnesení do materiálu týkajícího se rozdělení volných zdrojů přebytku hospodaření 
statutárního města Ostravy za rok 2017 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o navýšení poskytnuté účelové dotace o 3.200.000,- Kč Českému atletickému 
svazu, IČO 00539244, se sídlem Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6 – Břevnov, a o uzavření
Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 2891/2016/ŠaS ze dne 08.11.2016 mezi statutárním 
městem Ostrava a výše uvedeným subjektem dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1), 2) a 3) 
tohoto usnesení na jeho jednání dne 11.04.2018 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 11.04.2018
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka „Rozvoj rovného p řístupu ke vz dělávání ve m ěstě 
Ostrava II - vzd ělávací programy”, po ř. č. 9/2018 
  
Usnesení číslo: 08696/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu „Rozvoj rovného 
přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II - vzdělávací programy” dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu s: 

Mgr. Pavlínou Němcovou 
se sídlem: Úvalno 281, PSČ 793 91  
IČO: 73174882 

za cenu nejvýše přípustnou 333 330,- 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, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_MZP 2 
Projednání vybraných bod ů řádné valné hroma dy obchodní spole čnosti 
KIC Odpady, a.s., v likvidaci 
  
Usnesení číslo: 08697/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 
  
1) se seznámila 
  

s účastí delegovaného zástupce statutárního města Ostravy na valné hromadě obchodní 
společnosti KIC Odpady, a.s., v likvidaci, se sídlem 28. října 2771/117, Ostrava-Moravská 
Ostrava, PSČ 702 18, IČO: 285 64 111, a pořadem konání valné hromady této obchodní 
společnosti dle důvodové zprávy a příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu  

  
2) souhlasí 
  

se způsobem hlasování delegovaného zástupce Mgr. Kateřiny Šebestové na valné hromadě 
obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., v likvidaci konané dne 13.03.2018 dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 11 
Návrh na souhlas vlastníka pozemku s provedením sta vby - PZ Mošnov  
  
Usnesení číslo: 08698/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

v souladu se zákonem č. 225/2017 Sb., novela stavebního zákona, hlava VII, § 184a, 
s umístěním stavby II. etapy multimodálního logistického centra pod názvem „Ostrava 
AIRPORT MULTIMODAL PARK” na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
dle situačního výkresu stavby - koordinační situace, který je přílohou č. 2 předloženého 
materiálu  

  
 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 13 
Návrh na souhlas s umíst ěním plynárenského za řízení do částí 
pozemk ů v k. ú. Záb řeh nad Odrou, obec Ostrava, a návrh na uzav ření 
smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene pro spole čnost 
GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08699/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním STL plynovodu do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 
p. p. č. 1095/4 - ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 1095/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1095/40 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 1095/43 - ostatní plocha, jiná plocha, 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

pro: 

GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO 272 95 567 

v rámci stavby “REKO MS Ostrava - Výškovická - most” 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - zřízení 
a provozování STL plynovodu v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 1095/4 - ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 1095/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1095/40 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 1095/43 - ostatní plocha, jiná plocha, 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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RM_M 14 
Návrh na souhlas s umíst ěním podzemního kabelového vedení 2x VN 
k pozemk ům ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy a uzav ření 
smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene, 
pro VÍTKOVICE ENERGETIKA a.s. 
  
Usnesení číslo: 08700/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního kabelového vedení 2x VN v pozemcích ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 

parc. č. 1448/11 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
parc. č. 1448/17 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, pro:  
  
VÍTKOVICE ENERGETIKA a.s. 
se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO  286 47 491 

v rámci stavby „Vyvedení výkonu z rozvodny R13/I” 
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 kabelového vedení 2x VN k pozemkům: 

parc. č. 1448/11 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
parc. č. 1448/17 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

VÍTKOVICE ENERGETIKA a.s. 
se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO  286 47 491 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  
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RM_M 15 
Návrh na souhlas s umíst ěním beton ového sloupu v četně přípojkové 
skříně a podzemního vedení p řípojky NN 0,4 kV k pozemk ům 
ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy a uzav ření smlouvy o budoucí 
smlouv ě o zřízení věcného b řemene a dodatku č. 1 ke smlouv ě 
o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene, pro ČEZ Distribuce, a.s.  
  
Usnesení číslo: 08701/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním betonového sloupu včetně přípojkové skříně na pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

parc. č. 4482/4 - zahrada 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro:  
  
ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 

v rámci stavby „Ostrava 4482/4 SMO, přípojka NNk” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování betonového sloupu včetně přípojkové skříně k části pozemku: 

parc. č. 4482/4 - zahrada 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) souhlasí 
  

s umístěním podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV v pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 

p. p. č. 460/11 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, pro:  
  
ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 
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v rámci stavby „Ostrava-Vítkovice 487/3 SMO, NNk” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 5/2 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene evid. č. 3563/2017/MJ ze dne 14.12.2017 k pozemku: 

p. p. č. 460/11 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO  247 29 035 
dle přílohy č. 7 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 16 
Návrh na uzav ření smlouvy o z řízení služebnosti k pozemk ům 
ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, pro CTP Property, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08702/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti podzemního 
kabelového vedení elektrické energie 2x VN k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

parc. č. 233/46 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 233/80 - orná půda, 
parc. č. 233/82 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, s oprávněným: 

CTP Property, a.s. 
se sídlem Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, IČO 261 14 101 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 17 
Návrh koupit nemovité v ěci v rámci stavby „ Autobusová zastávka MK 
Karla Svobody” v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08703/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovitou věc a to: 
 
- část  pozemku parc. č. 902 o výměře  57 m2,  v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, 
která je dle geometrického plánu č. 1174-233/2017, který je přílohou č. 2 předloženého 
materiálu, označena jako pozemek parc. č. 902/3 v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava 
 
od vlastníka 
 
xxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za cenu obvyklou ve výši 42.800,- Kč a uzavřít kupní smlouvu, dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu  

  
2) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovitou věc a to: 

 
- pozemek parc. č. 899/23  v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava 
 
od společnosti 
 
Tratora invest s.r.o., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 02492920, 
za cenu obvyklou ve výši 104.500,- Kč a uzavřít kupní smlouvu, dle přílohy č. 5 předloženého 
materiálu  

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.04.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
 



Statutární město Ostrava 
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RM_M 18 
Návrh na zám ěr města nedarovat části nemovité v ěci v k. ú. Muglinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08704/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města darovat část nemovité věci: 
a to část pozemku p. p. č. 200/1 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Muglinov, 
obec Ostrava, dle zákresu, který je přílohou č. 2  předloženého materiálu, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, 

manželům xxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, 
oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města darovat část nemovité věci: 
a to část pozemku p. p. č. 200/1 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 
dle zákresu, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava 

manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, 
oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
3) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města darovat část nemovité věci: 
a to část pozemku p. p. č. 200/1 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 
dle zákresu, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava 

xxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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4) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města darovat část nemovité věci: 
a to část pozemku p. p. č. 200/1 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 
dle zákresu, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava 

manželům xxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx a xxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, 
oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) - 4)  tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.04.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 19 
Návrh na zám ěr města nesm ěnit nemovité v ěci v k. ú. Krásné Pole 
a nekoupit nemovité v ěci v k. ú. Stará B ělá, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08705/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města směnit 
 
- část pozemku parc. č. 1857/1 o výměře cca 243 m2 v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Krásné Pole 
 
za 
 
- část pozemku parc. č. 1857/2 o výměře cca 243 m2 v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava,
ve vlastnictví fyzické osoby 
 
dle zákresu, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 
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2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.04.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 20 
Návrh koupit nemovitou v ěc v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08706/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovitou věc v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, a to pozemek p. p. č. 110/9, 
od vlastníka: 

xxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za cenu obvyklou 30.790,00 Kč 

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

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.04.2018
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 28 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlast nictví statutárního 
města Ostravy za ú čelem provedení inženýrskogeologického 
a hydrogeologického pr ůzkumu 
  
Usnesení číslo: 08707/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

stanovisko společnosti Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava, IČO: 25399471, jako nájemce pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, parc. č. 213/22, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
dle přílohy č. 5, k žádosti společnosti INKOS-OSTRAVA, a.s., IČO: 48394637, se sídlem 
Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží  696/22, PSČ 70152, o vstup na pozemek 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, parc. č. 213/22, ostatní plocha, jiná 
plocha, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, za účelem vstupu a provedení 
inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu dle příloh č. 3 a č. 4 předloženého 
materiálu 

  
2) souhlasí 
  s uzavřením smluvního vztahu mezi společnosti  Ostravské výstavy, a.s., 

se sídlem Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25399471, a podnikající 
fyzickou osobou Ing. Liborem Vlkem, Pohoří 789, 725 26 Ostrava-Krásné Pole, 
IČO: 42783577, za účelem vstupu a provedení inženýrskogeologického a hydrogeologického 
průzkumu na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, parc. č. 213/22, ostatní 
plocha, jiná plocha, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle příloh č. 3 a č. 4 
předloženého materiálu 

a 

se vstupem podnikající fyzické osoby Ing. Libora Vlka, se sídlem Pohoří 789, 725 26 Ostrava-
Krásné Pole, IČO: 42783577, na pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
parc. č. 213/22, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, za účelem 
provedení inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu v rozsahu dle příloh č. 3 
a č. 4 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 3468/5, ostatní plocha, dráha, 
ve vlastnictví statutárního města  Ostravy, v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, s podnikající fyzickou osobou Ing. Liborem Vlkem, se sídlem: Pohoří 789, 725 26 
Ostrava-Krásné Pole, IČO: 42783577 

na dobu určitou 29 dní, 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 28/65 

RM_M 29 
Návrh na ukon čení nájmu prostoru sloužícího k podnikání v budov ě 
na ul. Vojanova 1a), Ostrava-Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08708/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o zaslání výzvy k vyklizení a odevzdání prostor o výměře 15,5 m2, 
umístěných v 1. NP budovy č. p. 3127, objekt občanské vybavenosti, která stojí na pozemku 
parc. č. 192/2, parc. č. 192/8, parc. č. 192/9, parc. č. 192/3, parc. č. 192/5, parc. č. 192/6, 
parc. č. 192/4 a parc. č. 192/7, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je přílohou č. 2 
předloženého materiálu,  

nájemci 

Mgr. Andree Schilbachové, IČO: 76081184, se sídlem Sokolská třída 2443/42, 702 00 Ostrava 
- Moravská Ostrava  

  
 

RM_M 30 
Souhlas s trvalým odn ětím pozemk ů v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08709/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s trvalým odnětím části pozemků v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, a to: 
- parc. č. 2241/1 - orná půda o výměře 20 000 m2 

- parc. č. 2242/1 - orná půda o výměře 10 960 m2 

- parc. č. 2242/43 - orná půda o výměře 4 667 m2, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, správa svěřena městskému obvodu Krásné Pole, 
ze zemědělského půdního fondu (druh orná půda) na ostatní plocha - zeleň 

pro Statutární město Ostrava, městský obvod Krásné Pole, se sídlem Družební 576, 725 26 
Ostrava, IČO 008 45 451 

dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu 
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RM_M 32 
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: 08710/RM1418/121 

(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 včetně 2 ks stožárů a podzemního 
kabelového vedení 2x3 VVN 110 kV k pozemkům: 

p. p. č. 666/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
p. p. č. 958/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1199 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
parc. č. 2045/14 - ostatní plocha, silnice 
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. 3 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 43 
Návrh prodat pozemek parc. č. 190/19 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 
návrh na z řízení služebnosti i nženýrské sít ě k pozemku parc. č. 190/19 
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08711/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem prodat 

pozemek  parc. č. 190/19 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava  ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Hrabová 

společnosti STK - Ostrava s.r.o.,  se sídlem Servisní 5556/1, Třebovice, 722 00 Ostrava, 
IČO: 640 88 341, 
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za kupní cenu ve výši 324.900,- Kč a uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  
2) rozhodla 
  

na straně oprávněného ze služebnosti zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti 
podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 2 ks ocelových stožárů veřejného 
osvětlení č. 20 a č. 21 se svítidly a odbočného rozvaděče RVOO 627/6 k pozemku
parc. č. 190/19 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, se společností: 

STK - Ostrava s.r.o.,  se sídlem Servisní 5556/1, Třebovice, 722 00 Ostrava, IČO: 640 88 341 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.04.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 47 
Návrh na uzav ření nájemní smlouvy k v ěcem movitým 
  
Usnesení číslo: 08712/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření nájemní smlouvy ke 2 ks tramvajových výhybek 
se společností 
EUROVIA CS, a.s. 
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1  
IČO: 45274924, 

za nájemné ve výši 92.771,00 Kč ročně + DPH v zákonné výši, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
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RM_M 48 
Návrh na uzav ření nájemní smlouvy na nemovitost v k. ú. Mariánské  
Hory, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08713/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření nájemní smlouvy k pozemku parc. č. 844, jehož součástí je dům s č. p. 878 
zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. 187/22 zahrada, včetně příslušenství, 
vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 
se společností 
Asociace TRIGON, o.p.s. 
se sídlem: Skautská 1045/3, Poruba, 708 00 Ostrava 
IČO:  27027686 

za nájemné ve výši 15.765,00 Kč/měsíc, tj. 189.180,- Kč ročně dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 1 
Dohoda o ukon čení smluvního vztahu 
  
Usnesení číslo: 08714/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 02409/RM1418/35 ze dne 13.10.2015 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu ze Smlouvy o dílo a smlouvy 
příkazní č. 2684/2015/OI/ZFUN uzavřené se zhotovitelem (příkazníkem): 

KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00  Ostrava, IČO: 26817853 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  
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RM_M 6 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na realizaci stavby 
„Odkanalizování P řívozu na Ú ČOV II. etapa, 1. a 2. část rušení výustí” 
  
Usnesení číslo: 08715/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo č. 0773/2014/OI/LPO ze dne 20.03.2014 na realizaci 

stavby Odkanalizování Přívozu na ÚČOV - II. etapa, 1. a 2. část rušení výustí 

se zhotovitelem 

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava, Nádražní 25, Roztoky, PSČ 252 63, IČO 25606468,
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 25 
Návrh na zrušení usnesení č.07103/RM1418/100 a uzavření „ Smluv 
o zřízení služebností” v souvislosti se stavbou „ Kanalizace Bartovice 
1. část” a stavbou „ Nasvětlení p řechodu pro chodce na ul. Mitrovická 
u zastávek MHD Nová B ělá - Hřiště” 
  
Usnesení číslo: 08716/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 07103/RM1418/100 
  
Rada města 
  
1) zrušuje 
  

své usnesení č. 07103/RM1418/100 ze dne 29.08.2017 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace Bartovice 
1. část” mezi vlastníkem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, narozen xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a 

oprávněným ze služebnosti: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Nasvětlení přechodu 
pro chodce na ul. Mitrovická u zastávek MHD Nová Bělá - Hřiště” mezi vlastníkem: 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, narozen xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
a 
 
oprávněným ze služebnosti: 
 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti  dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 26 
Návrh na uzav ření „ Nájemní smlouvy” v souvislosti se stavbou 
„Prodloužení sb ěrače B do Radvanic” 
  
Usnesení číslo: 08717/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření „Nájemní smlouvy”  v souvislosti se stavbou „Prodloužení sběrače B 
do Radvanic” mezi pronajímatelem: 
 
Asental Land, s.r.o. 
Sídlo:Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
IČO: 27769143 
 
a 
 
nájemcem: 
 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 27 
Návrh na uzav ření „ Dohod o umíst ění inženýrské sít ě na most ě” 
v souvislosti se stavbou „ Obnovení ve řejného osv ětlení chodníku 
na ul. Porážkova a pod Frýdlantskými mosty” a stavb ou „ Dodate čná 
katodická ochrana ocelových vodovodních p řivaděčů - I. etapa” 
  
Usnesení číslo: 08718/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření „Dohody o umístění inženýrské sítě na mostě”  v souvislosti se stavbou „Obnovení 
veřejného osvětlení chodníku na ul. Porážkova a pod Frýdlantskými mosty” mezi vlastníkem: 
 
Moravskoslezský kraj 
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 
Sídlo: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČO: 0095711 
 
a 
 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření „Dohody o umístění inženýrské sítě na mostě”  v souvislosti se stavbou „Dodatečná 
katodická ochrana ocelových vodovodních přivaděčů - I. etapa” mezi vlastníkem: 
 
Moravskoslezský kraj 
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
 
zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 
Sídlo: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 0095711 
 
a 
 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 31 
Vystavení objednávky na provedení hydrogeologického  průzkumu 
pro p řípravu stavby „Prodloužená ul. Porážková IV. etapa”  
  
Usnesení číslo: 08719/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vystavení objednávky na zpracování hydrogeologického průzkumu pro připravovanou stavbu 
„Prodloužená ul. Porážková IV. etapa” zhotoviteli: 

AZ GEO, s.r.o., se sídlem Kořenského 1262/40, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO: 25358944 

za cenu nejvýše přípustnou 155 600,- Kč bez DPH 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru investičního 
k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 28.03.2018
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 38 
Návrh na uzav ření smluv o budoucích smlouvách o v ěcných právech 
k pozemk ům v souvislosti se s tavbami kanalizace uvedenými 
v rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 08720/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Koblov - rekonstrukce a rozšíření kanalizace” mezi vlastníkem 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, za účelem 
budoucího zřízení služebnosti v souvislosti s realizací stavby kanalizace na pozemku
parc. č. 792/2 v kat. ú. Koblov, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Koblov - rekonstrukce a rozšíření kanalizace” mezi vlastníkem 

TJ Sokol Koblov z.s., se sídlem Na Skotnici 19/23, 711 00 Ostrava-Koblov, IČO 45234191 

a budoucím oprávněným 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, za účelem 
budoucího zřízení služebnosti v souvislosti s realizací stavby kanalizace na pozemku
parc. č. 792/2 v kat. ú. Koblov, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Koblov - rekonstrukce a rozšíření kanalizace” mezi vlastníkem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, za účelem 
budoucího zřízení služebnosti v souvislosti s realizací stavby kanalizace na pozemku
parc. č. 715/7 a části pozemku parc. č. 715/8  v kat. ú. Koblov, obec Ostrava, 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Koblov - rekonstrukce a rozšíření kanalizace” mezi vlastníky 

xxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
nar.:xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, nar.: 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, za účelem 
budoucího zřízení služebnosti v souvislosti s realizací stavby kanalizace na pozemku
parc. č. 596/10 v kat. ú. Koblov, obec Ostrava, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 
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5) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Koblov - rekonstrukce a rozšíření kanalizace” mezi vlastníky 

xxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a xxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, za účelem 
budoucího zřízení služebnosti v souvislosti s realizací stavby kanalizace
na pozemku parc. č. 547 a pozemku parc. č. 578/5  v kat. ú.  Koblov, obec Ostrava, 
dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  
6) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Koblov - rekonstrukce a rozšíření kanalizace” mezi vlastníky 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx
a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, za účelem 
budoucího zřízení služebnosti v souvislosti s realizací stavby kanalizace
na pozemku parc. č. 518 a pozemku parc. č. 519/2  v kat. ú.  Koblov, obec Ostrava, 
dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  
7) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Koblov - rekonstrukce a rozšíření kanalizace” mezi vlastníkem 

xxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
za účelem budoucího zřízení služebnosti v souvislosti s realizací stavby kanalizace
na pozemku parc. č. 723/1 v kat. ú.  Koblov, obec Ostrava, dle přílohy č. 14 předloženého 
materiálu 
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8) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Koblov - rekonstrukce a rozšíření kanalizace” mezi vlastníky 

xxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
nar.: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, za účelem 
budoucího zřízení služebnosti v souvislosti s realizací stavby kanalizace 
na pozemku parc. č. 792/1 v kat. ú. Koblov, obec Ostrava, dle přílohy č. 16 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 39 
Návrh na uzav ření smluv o budoucích služebnostech k pozemk ům 
v souvislosti se stavbami uvedenými v rozpo čtu statutárního m ěsta 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 08721/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Rekonstrukce VO Slívova” mezi vlastníky 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Veřejné osvětlení Na Zvoničce” mezi vlastníkem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 4 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, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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3) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Červeného kříže - Bozděchova” 
mezi vlastníkem 

Dům kultury města Ostravy, a.s. 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO: 47151595 

a budoucím oprávněným 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Rekonstrukce VO oblast Slívova” mezi vlastníky 

xxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a xxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Rekonstrukce VO Slívova” mezi vlastníkem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.:xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  
6) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Rekonstrukce VO oblast Garbova, Sněžná” mezi vlastníkem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.:xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 
IČO: 00845451, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 40 
Návrh na uzav ření smluv o budoucí ch věcných právech k pozemk ům 
v souvislosti se stavbami ve řejného osv ětlení uvedenými v rozpo čtu 
statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 08722/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Rekonstrukce VO oblast Kafkova - Nemocniční” mezi budoucím povinným 

Národním památkovým ústavem, Valdštejnské náměstí 162/3, Malá Strana, 118 00 Praha 1, 
IČO: 75032333 

a budoucím oprávněným 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Rekonstrukce VO Slívova” mezi vlastníkem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451,
dle přílohy č. 4 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, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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3) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Rekonstrukce VO Slívova” mezi vlastníkem 

HONEY PRODUCTS s.r.o., Přívozská 1135/23, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO: 04796209 

a budoucím oprávněným 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Rekonstrukce VO oblast Slívova” mezi vlastníkem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451,
dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Rekonstrukce VO Slívova” mezi vlastníky 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 10 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, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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6) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Rekonstrukce VO Slívova” mezi vlastníkem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 41 
Návrh na uzav ření smluv o budoucích smlouvách o v ěcných právech 
k pozemk ům v souvislosti se stavbami cyklostezek a vodovodu 
uvedenými v rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 08723/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Cyklostezka W - Poruba - Krásné Pole” mezi vlastníkem Obec Vřesina, Hlavní 24, 
Vřesina, 742 85 Vřesina, IČO: 00298581 

a budoucím oprávněným 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Cyklistická trasa E Hrušov - Vrbice” mezi budoucí stranou povinnou Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4, IČO: 65993390 

a budoucím stranou oprávněnou 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 4 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, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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3) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Rekonstrukce vodovodu ul. 17. listopadu” mezi vlastníkem xxxxxxxxxxxxxxxx, 
nar.: xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 42 
Návrh na uzav ření smlouvy na realizaci akce „Náb řeží Ostravice -
lokalita most Miloše Sýkory - stavba 2.1 sadové úpr avy” 
  
Usnesení číslo: 08724/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory -
stavba 2.1 sadové úpravy” v k. ú. Slezská Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
se zhotovitelem Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem Antonína Brože 3124/2, 
Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 25816977 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka „Studie rekonstrukce VO Ostrava- Dubina”, 
poř. č. 24/2018 
  
Usnesení číslo: 08725/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 
studie rekonstrukce veřejného osvětlení v lokalitě Ostrava-Dubina, obec Ostrava, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

PTD Muchová, s.r.o. 
se sídlem: Olešní 313/14, Muglinov, 712 00 Ostrava 
IČO: 27767931 

za cenu nejvýše přípustnou 524.000,- Kč bez DPH 
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VZ 5 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce ul. Mánesova”, po ř. č. 27/2018 
  
Usnesení číslo: 08726/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby 
„Rekonstrukce ul. Mánesova“ v  k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
v rozsahu předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek ve složení: 

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

náhradníci: 
1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Mgr. Renata Kolková, MPA - 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. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
3. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 
4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
3. Ing. Pavlína Hlisníkovská - odbor investiční 
4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Renata Kolková, MPA - odbor legislativní a právní 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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4) ukládá 
  vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.06.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  
5) zmocňuje 
  vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 
a rozhodnutí o námitkách 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.06.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka „Hasi čská zbrojnice Pustkovec”, po ř. č. 35/2018 
  
Usnesení číslo: 08727/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby 
„Hasičská zbrojnice Pustkovec“ v k. ú. Pustkovec a k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava, 
v rozsahu předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek ve složení: 

členové: 
1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní  
3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
4. Ing. Tomáš Bilan - odbor strategického rozvoje 

náhradníci: 
1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Mgr. Renata Kolková, MPA - odbor legislativní a právní  
3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
4. Ing. Marie Obroučková - odbor 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, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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3) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 

členové: 
1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora                     
2. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
3. Ing. Tomáš Bilan - odbor strategického rozvoje 
4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
3. Ing. Marie Obroučková - odbor strategického rozvoje 
4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Renata Kolková, MPA - 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: 29.06.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  
5) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.06.2018
 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, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VZ 7 
Veřejná zakázka „Rozší ření veřejné kanaliza ční sítě v areálu DIZ 
v Ostrav ě - Vítkovicích“ po č. č. 39/2018 
  
Usnesení číslo: 08728/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci 
stavební akce „Rozšíření veřejné kanalizační sítě v areálu DIZ v Ostravě - Vítkovicích“ 
v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
se společností: 

JANKOSTAV s.r.o. 
IČO: 258 55 581 
se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava 

za cenu nejvýše přípustnou 3.600.516,44 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 8 
Veřejná zakázka „Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník –
SO 05 - interiér” po ř. č. 248/2017 
  
Usnesení číslo: 08729/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 08145/RM1418/113 
  
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 dodávku vnitřního vybavení (interiéru) včetně dodání a montáže 
informačního systému v rámci revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník s účastníkem, 
který předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 3: 

AMBRA - Group, s.r.o. 
se sídlem: Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek 
IČO: 25379887 

za cenu nejvýše přípustnou 2.390.088,- Kč bez DPH 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VZ 9 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce VO oblast Lumírova - Charvatská” 
poř. č. 17/2018 
  
Usnesení číslo: 08730/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Rekonstrukce VO oblast Lumírova - Charvatská” v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

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

za cenu nejvýše přípustnou 3.989.960,- Kč bez DPH  

  
 

RM_VZ 11 
Veřejná zakázka „ Oprava místních komunikací osada Mírová”, 
poř. č. 34/2018 
  
Usnesení číslo: 08731/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
nazvané „SO 101.1 Oprava místních komunikací osada Mírová - část 1” v k. ú. Polanka 
nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

STRABAG a.s. 
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 
IČO: 608 38 744 

za cenu nejvýše přípustnou 2.783.494,73 Kč bez DPH 
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RM_VZ 12 
Veřejná zakázka „Cyklotrasa F, U - Kaminského, Je čmínkova (PD)”, 
poř. č. 50/2018 
  
Usnesení číslo: 08732/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu „Cyklotrasa F, U -
Kaminského, Ječmínkova (PD)”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

SHB, akciová společnost 
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 
IČO: 253 24 365 

za cenu nejvýše přípustnou 530.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 33 
Předchozí souhlas rady m ěsta k nabytí nemovitostí do majetku m ěsta 
  
Usnesení číslo: 08733/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k nabytí: 

• pozemku parc.č. 452/11 v k. ú. Přívoz pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
• pozemku parc. č. 1503/58, 1503/114, 1503/115, části pozemku parc. č. 1503/113 
vše v k. ú. Poruba-Sever, pro městský obvod Poruba s úpravou 

  
2) nevydává 
  

předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k nabytí: 

• nemovitosti (chatka ev. č. 2) stojící na pozemku města parc. č. 3290/2 v k. ú. Martinov 
ve Slezsku, pro městský obvod Martinov 
• garáže na pozemku města parc. č. 2027/27 v k. ú. Radvanice, pro městský obvod Radvanice 
a Bartovice 
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RM_M 45 
Architektonická sout ěž o návrh na řešení novostavby bytového domu 
Kostelní - Biskupská v Ostrav ě 
  
Usnesení číslo: 08734/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zajištění ubytování pro nezávislou mimoostravskou část poroty pro účely jejího zasedání 
architektonické soutěže o návrh na řešení novostavby bytového domu Kostelní - Biskupská 
v Ostravě. 

Jmenovitě: 

Ing. arch. Adam Horák - nezávislý architekt, Brno 1 den 28.03.2018 

Ing. arch. Tomáš Oth - nezávislý architekt, Praha 1 den 28.03.2018 

Ing. arch. Gabriel Kurtis Sedlák - nezávislý architekt, Brno 1 den 28.03.2018 

mgr inz. arch. Jakub Szczesny - nezávislý architekt, Warszawa 2 dny 1 den 28.-29.03.2018 

  
2) ukládá 
  

vedoucímu odboru hospodářské správy 
financovat ubytování pro členy poroty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.03.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) ukládá 
  

vedoucímu útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
zajistit ubytování pro členy poroty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 30.03.2018
 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
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RM_M 3 
Zpráva ze zahrani ční pracovní cesty Mgr. Kate řiny Še bestové, 
náměstkyn ě primátora, do Řecka (Atény) ve dnech 25.-28.02.2018 
  
Usnesení číslo: 08735/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 08171/RM1418/114 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do Řecka 
(Atény) ve dnech 25.-28.02.2018 

  
 

RM_M 9 
Zapojení statutárního m ěsta Ostravy do kampan ě „ Hodina Zem ě” 
v roce 2018 
  
Usnesení číslo: 08736/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zapojení statutárního města Ostravy do kampaně „Hodina Země” dne 24.03.2018 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) vyzývá 
  

městské obvody a městské organizace 
k zapojení do kampaně „Hodina Země” v roce 2018 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru hospodářské správy 
zajistit zhasnutí osvětlení radniční věže dne 24.03.2018 v době od 20:30 do 21:30 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 24.03.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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4) ukládá 
  

vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 
oznámit zapojení statutárního města Ostravy do kampaně „Hodina Země” v roce 2018 jejímu 
koordinátorovi 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 23.03.2018
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 10 
Návrh na podání ohlášení a žádostí o poskytnutí fin ančních p říspěvků 
na vyhotovení lesních hospodá řských plán ů 
  
Usnesení číslo: 08737/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

podmínky pro podání žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na vyhotovení lesních 
hospodářských plánů za podmínek poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální 
formě pro potřeby státní správy lesů dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných 
pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké 
činnosti, ve znění pozdějších předpisů 

  
2) rozhodla 
  

o podání ohlášení statutárního města Ostravy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
a následném podání žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na vyhotovení lesních 
hospodářských plánů  ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje a Krajskému úřadu 
Zlínského kraje 

  
3) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, 
zajistit podání ohlášení statutárního města Ostravy dle bodu 2) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 29.03.2018
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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4) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí,  
v případě akceptace ohlášení krajskými úřady, zajistit podání žádostí o finanční příspěvky dle 
bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 31.08.2018
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 24 
Proplacení prokazatelných náklad ů spole čnosti Povodí Odry, 
státní podnik, vynaložených na likvidaci následk ů havárie na vodním 
toku Polan čice 
  
Usnesení číslo: 08738/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

žádost společnosti Povodí Odry, státní podnik o proplacení prokazatelných nákladů 
ve výši 115 136,- Kč vč. DPH vynaložených na likvidaci následků havárie na vodním toku 
Polančice, kdy následně může statutární město Ostrava požádat o úhradu takto vzniklých 
nákladů ze zvláštního účtu, který k tomuto účelu v souladu s ustanovením § 42, odst. 4 vodního 
zákona zřizuje Moravskoslezký kraj, dle přílohy č. 1, 2  a důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o proplacení prokazatelně vzniklých nákladů vynaložených na likvidaci následků havárie 
na vodním toku Polančice ve výši 115 136,- Kč vč. DPH společnosti Povodí Odry, státní 
podnik 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují běžné výdaje 

§ 3744, pol. 5169, ORJ 190 ....................................................................... o 51 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 2329, pol. 5169, ORJ 190 ....................................................................... o 51 tis. Kč 
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4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.03.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
5) rozhodla 
  

o podání žádosti o úhradu vzniklých nákladů v souladu se Zásadami pro poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje k odstranění následků závadného stavu 
podle § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona 

  
6) ukládá 
  

vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 
zajistit podání žádosti Moravskoslezskému kraji o úhradu vzniklých nákladů 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 29.03.2018
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 37 
Návrh dodatk ů ke smlouvám se spole čností OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 08739/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatků ke smlouvám uvedeným v důvodové zprávě se společností OVANET a.s. 
se sídlem Hájkova 1100/13, Ostrava, Přívoz, 702 00, IČO: 25857568, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 
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RM_M 2 
Prodej podílových list ů investi ční spole čnosti Erste Asset Management 
GmbH, pobo čka ČR nabytých po M. K. 
  
Usnesení číslo: 08740/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o prodeji 19 212 ks podílových listů investiční společnosti Erste Asset Management GmbH, 
pobočka ČR, ISIN CZ0008472321, nabytých po zůstavitelce xxxxxxxxxxx, posl. bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zemřelé dne xxxxxxxxx 

  
 

RM_M 46 
Úpravy rozpo čtu r. 2018 
  
Usnesení číslo: 08741/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  s rozšířením účelu použití části dotace, poskytnuté městskému obvodu Proskovice na akci 

„Revitalizace Mlýnského náhonu”, a to ve výši Kč 1 393 892,-- na úhradu odvodu za trvalý 
zábor zemědělské půdy 

  
2) rozhodla 
  

o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu 

a) Krásné Pole ve výši 3 200 tis. Kč na spolufinancování výkupu pozemků v rámci projektu 
„Sportovní hala v Krásném Poli” 
b) Vítkovice ve výši 5 290 tis. Kč na akce „Oprava chodníku podél MK Středulinského” 
a „Oprava chodníku podél MK Erbenova” 
c) Krásné Pole ve výši 2 437 tis. Kč na akci „Oprava ul. K Planetáriu”  

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
(A.1.) na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 104113013 o 60 tis. Kč 
                                                ÚZ 104513013 o 505 tis. Kč 
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- neinvestiční transfery přijaté od krajů 
na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13307 o 251 tis. Kč (A.2.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ORJ 120, org. 504 o 150 tis. Kč (C.3.) 

- běžné výdaje 
(B.1.) na ORJ 135, § 3299, org. 92000000, ÚZ 103533063, pol. 5011 o 2 815 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5021 o 213 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5031 o 742 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5032 o 268 tis. Kč    
                                                                     ÚZ 103133063, pol. 5011 o 332 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5021 o 26 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5031 o 88 tis. Kč  
                                                                                               pol. 5032 o 32 tis. Kč  
                                                                     ÚZ 103107606, pol.. 5011 o 166 tis. Kč  
                                                                                               pol. 5021 o 13 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5031 o 44 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5032 o 16 tis. Kč 
                                            org. 92000001, ÚZ 103533063, pol. 5011 o 297 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5031 o 75 tis. Kč   
                                                                                               pol. 5032 o 27 tis. Kč  
                                                                     ÚZ 103133063, pol. 5011 o 35 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5031 o 9 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5032 o 4 tis. Kč  
                                                                     ÚZ 103107606, pol. 5011 o 18 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5031 o 5 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5032 o 2 tis. Kč    
          na ORJ 140, § 3299, org. 92000000, ÚZ 103533063, pol. 5019 o 1 752 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5039 o 596 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5029 o 40 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5167 o 233 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5424 o 22 tis. Kč   
                                                                      ÚZ 103133063, pol. 5019 o 207 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5039 o 71 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5029 o 5 tis. Kč   
                                                                                                pol. 5167 o 28 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5424 o 3 tis. Kč 
                                                                      ÚZ 103107606, pol. 5019 o 104 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5039 o 36 tis. Kč  
                      
                                                                                                pol. 5029 o 3 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5167 o 14 tis. Kč  
                                                                                                pol. 5424 o 2 tis. Kč 
                                            org. 92000001, ÚZ 103533063, pol. 5019 o 34 tis. Kč          
                                                                                               pol. 5139 o 34 tis. Kč  
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                                                                    ÚZ 103133063, pol. 5019 o 4 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5139 o 4 tis. Kč 
                                                                     ÚZ 103107606, pol. 5019 o 2 tis. Kč 
                                                                                               pol. 5139 o 2 tis. Kč 
         na ORJ 130, § 3299, org. 92000001, ÚZ 103533063, pol. 5162 o 17 tis. Kč 
                                                                     ÚZ 103133063, pol. 5162 o 2 tis. Kč 
                                                                     ÚZ 103107606, pol. 5162 o 1 tis. Kč   
(B.2.) na ORJ 135, § 3299, org. 100000000, ÚZ 103533063, pol. 5011 o 510 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5021 o 21 tis. Kč  
                                                                                                 pol. 5031 o 128 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5032 o 46 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5038 o 3 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5424 o 17 tis. Kč  
                                                                       ÚZ 103133063, pol. 5011 o 60 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5021 o 3 tis. Kč  
                                                                                                 pol. 5031 o 15 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5032 o 6 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5038 o 1 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5424 o 2 tis. Kč 
                                                                       ÚZ 103107609, pol. 5011 o 30 tis. Kč  
                                                                                                 pol. 5021 o 2 tis. Kč   
                                                                                                 pol. 5031 o 8 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5032 o 3 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5038 o 1 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5424 o 1 tis. Kč 
                                            org. 100000001, ÚZ 103533063, pol. 5011 o 83 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5031 o 21 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5032 o 8 tis. Kč 
                                                                       ÚZ 103133063, pol. 5011 o 10 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5031 o 3 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5032 o 1 tis. Kč     
                                                                        ÚZ 103107609, pol. 5011 o 5 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5031 o 2 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5032 o 1 tis. Kč 
          na ORJ 140, § 3299, org. 100000000, ÚZ 103533063, pol. 5173 o 240 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5167 o 102 tis. Kč 
                                                                        ÚZ 103133063, pol. 5173 o 29 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5167 o 12 tis. Kč 
                                                                        ÚZ 103107609, pol. 5173 o 15 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5167 o 6 tis. Kč         
           na ORJ 130, § 3299, org. 100000000, ÚZ 103533063, pol. 5173 o 155 tis. Kč 
                                                                        ÚZ 103133063, pol. 5173 o 19 tis. Kč 
                                                                        ÚZ 103107609, pol. 5173 o 10 tis. Kč 
                                            org. 100000001, ÚZ 103533063, pol. 5162 o 6 tis. Kč 
                                                                       ÚZ 103133063, pol. 5162 o 1 tis. Kč 
                                                                       ÚZ 103107609, pol. 5162 o 1 tis. Kč     
      (C.1.) na ORJ 230, § 2310, pol. 5169 o 2 000 tis. Kč 
                                      § 2321, pol. 5169 o 6 000 tis. Kč  
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                                      § 5522, pol. 5137, ÚZ 92, org. 8155 o 142 tis. Kč 
                                                   pol. 5139, ÚZ 92, org. 8155 o 34 tis. Kč  
(C.7.) na ORJ 140, § 3211, pol. 5164 o 5 tis. Kč 
                                              pol. 5175 o 10 tis. Kč 
na § 3792, pol. 5139, ORJ 190, ÚZ 1030 o 100 tis. Kč (C.8.) 

- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, org. 3239 o 500 tis. Kč 
                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 3239 o 100 tis. Kč 
                               § 3741, pol. 6121, ÚZ 1080, org. 5014 o 19 669 tis. Kč   
                               § 4357, pol. 6121, org. 6051 o 83 tis. Kč 
                               § 5522, pol. 6122, ÚZ 95, org. 8155 o 294 tis. Kč  
(C.4.) na ORJ 136, § 5311, pol. 6122 o 564 tis. Kč  

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 618 o 3 200 tis. Kč (C.2.) 
                                   ORJ 120, org. 505 o 150 tis. Kč (C.3.)  
                                   ORJ 120, ÚZ 93, org. 507 o 5 290 tis. Kč (C.5.) 
                                                               org. 518 o 2 437 tis. Kč (C.6.) 

- neinvestiční transfery 
(A.1.) na § 3522, pol. 5336, ORJ 170, org. 4241, ÚZ 104113013 o 60 tis. Kč 
                                                                              ÚZ 104513013 o 505 tis. Kč 
na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 251 tis. Kč (A.2.) 
na § 3299, pol. 5229, ORJ 140, ÚZ 7107 o 110 tis. Kč (C.7.) 

z v y š u j e 

- financování 
(B.1.) na pol. 8115, org. 92000000, ÚZ 103533063 o 10 558 tis. Kč 
                                                         ÚZ 103133063 o 1 243 tis. Kč 
(B.2.) na pol. 8115, org.100000000, ÚZ 103533063 o 1 412 tis. Kč 
                                                          ÚZ 103133063 o 163 tis. Kč  

- účelová rezerva odboru školství a sportu 
na § 3299, pol. 5901, org. 92000000 o 3 358 tis. Kč (B.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 3639, pol. 5169 o 2 500 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 5171 o 3 500 tis. Kč 
na § 5311, pol. 5171, ORJ 136 o 564 tis. Kč (C.4.) 
na § 3211, pol. 5169, ORJ 140 o 15 tis. Kč (C.7.) 
na § 3792, pol. 5169, ORJ 190, ÚZ 1030 o 100 tis. Kč (C.8.)                                                
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- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, org. 3229 o 500 tis. Kč 
                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 3229 o 100 tis. Kč 
                               § 6409, pol. 6909, ÚZ 1080 o 19 669 tis. Kč 
                               § 4357, pol. 6121, org. 6026 o 83 tis. Kč 
                               § 2310, pol. 6121, org. 7231 o 1 000 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7231 o 1 000 tis. Kč  
                               § 5522, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8155 o 470 tis. Kč 
na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 3 200 tis. Kč (C.2.) 
na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, org. 8064 o 5 290 tis. Kč (C.5.)  
                                   ORJ 230 o 2 437 tis. Kč (C.6.)  

- neinvestiční transfery 
na § 3299, pol. 5222, ORJ 140, ÚZ 7107 o 110 tis. Kč (C.7.) 

s n i ž u j e  účelová rezerva odboru školství a sportu 
na § 3299, pol. 5901, org. 100000000, ORJ 140 o 12 tis. Kč (B.2.) 

městský obvod Krásné Pole (C.2., C.6.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 618 o 3 200 tis. Kč 
                  pol. 4137, ÚZ 93, org. 518 o 2 437 tis. Kč          
- zvýší kapitálové výdaje na výkupy nemovitostí v rámci akce „Sportovní hala v Krásném 
Poli” 
na § xxxx, pol. 61xx, ÚZ 3500, org. 1800009000000 o 3 200 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje na opravu ul. K Planetáriu 
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 2 437 tis. Kč 

městský obvod Poruba (C.3.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, org. 505 o 150 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx o 150 tis. Kč 

městský obvod Vítkovice (C.5.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 507 o 5 290 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje na opravu  chodníku podél MK Středulinského a MK Erbenova 
na § 221x, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 5 290 tis. Kč  

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 53 
Zpráva ze zahrani ční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, 
člena rady m ěsta, do SRN (Dráž ďany) ve dnech 14.–15.02.2018 
  
Usnesení číslo: 08742/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
39 

  
k usnesení č. 08315/RM1418/116 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, 
do SRN (Drážďany) ve dnech 14.-15.02.2018 

  
 

RM_M 52 
Návrh ve řejnoprávní smlouvy o poskytnutí ú čelové neinvesti ční dotace 
SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU na vypravení mimo řádného 
vlaku po Ostravsko-karvinském revíru dne 24.03.2018  
  
Usnesení číslo: 08743/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

a) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 40 tis. Kč SLEZSKÉMU 
ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU, IČO: 05424089, se sídlem: Ostravská 661/46, Horní Těrlicko, 
735 42  Těrlicko, na vypravení mimořádného vlaku po Ostravsko-karvinském revíru 
dne 24.03.2018 

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

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í: 

kapitálové výdaje na: 

§ 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 0100                                 o 40 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, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 61/65 

z v ý š í: 

běžné výdaje na: 

§ 3319, pol. 5222, ORJ 0100                                                                        o 40 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.03.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_MZP 1 
Návrh na poskytnutí bezúro čných záp ůjček zaměstnanc ům dle Statutu 
sociálního fondu zam ěstnanc ů statutár ního m ěsta Ostravy za řazených 
do magistrátu m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 08744/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem uzavřít smlouvy o zápůjčce dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního 
města Ostravy zařazených do magistrátu města Ostravy a do organizačních složek zřízených 
městem, a to se zaměstnanci uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu včetně 
vymezených účelů a výše zápůjček 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání a rozhodnutí zastupitelstvu města 
na jeho jednání dne 11.04.2018 

  
 Vyřizuje: Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., T: 11.04.2018
 vedoucí odboru platového a personálního 
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RM_M 4 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemc ích v katastrálních územích 
obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí  
  
Usnesení číslo: 08745/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a)  jako vlastník sousedních nemovitostí (statutární město Ostrava vlastní  pozemek 
parc. č. 1099/8 – ostatní plocha, jiná plocha a pozemek parc. č. 767/15 – ostatní plocha, jiná 
plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava) s odstraněním stavby objektu s nakládkovou 
rampou v areálu firmy Disavino plus s.r.o., Výškovická 3052/38, 700 30  Ostrava -
Zábřeh na pozemku parc. č. 4396 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. 757/1 –
ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro žadatele stavby: DIK, 
dodavatelsko-inženýrská kancelář s.r.o., nám. Svobody 879, 790 01  Jeseník, IČO: 16627008, 
na základě plné moci investora stavby: Disavino plus s.r.o., Dvořákův okruh 305/17, 
Pod Bezručovým vrchem, 794 01  Krnov, IČO: 02953811, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

b) jako vlastník sousedních nemovitostí (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc. č. 647 
– ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava) se změnou 
užívání stavby na ul. Petrská 340/14, 715 00  Ostrava - Michálkovice na pozemku parc. č. 376 
– zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, pro žadatele a stavebníka: 
NašiServis s.r.o., Vrbická 101/154, 713 00  Ostrava - Heřmanice, IČO: 28587391, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c)  jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní  pozemek  parc. č. 3188 
– ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava) s umístěním 
a realizací stavby: „Novostavba RD na parcele č. 3205/2 k. ú. Martinov ve Slezsku“ 
na pozemku parc. č. 3205/3 – orná půda, obec Ostrava, pro žadatele stavby: xxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci investora 
stavby: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil vyhotovení příslušných souhlasů dle bodu 1a) až 1c) tohoto usnesení a s tím spojené 
veškeré úkony 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 23.03.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu souhlasů dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 23.03.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 5 
Návrh dodatk ů č. 1 ke Smlouvám o sdružených službách dodávky 
elekt řiny oprávn ěnému odb ěrateli ev. č. 3568/2017/HS 
a ev. č. 3569/2017/HS 
  
Usnesení číslo: 08746/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  a)  

o uzavření Dodatku č. 1 ke  Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému 
odběrateli ev. č.  3569/2017/HS mezi  Statutárním  městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava,  IČO: 00845451, a One Energy & One Mobile a.s. se sídlem Hornopolní 3322/34, 
Moravská Ostrava,  702 00 Ostrava, IČO: 01879880,  dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

b) 
o uzavření Dodatku č. 1 ke  Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému 
odběrateli ev. č.  3568/2017/HS mezi  Statutárním  městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava,  IČO: 00845451, a One Energy & One Mobile a.s. se sídlem Hornopolní 3322/34, 
Moravská Ostrava,  702 00 Ostrava, IČO: 01879880,  dle přílohy č. 4 předloženého  materiálu 

  
 

RM_VZ 3 
Výměna oken v objektu sídla spole čnosti Ostravské m ěstské lesy 
a zeleň, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08747/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Jiří Janoš - Malnat, Na Návsi 1219, 747 14 
Ludgeřovice,  IČO: 16617223, na výměnu 9 ks oken v objektu sídla společnosti Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o. na ul. A. Brože 2/3124, 700 30 Ostrava-Zábřeh,  a to za cenu 
nejvýše přípustnou ve výši   130 550,--  Kč bez DPH 
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2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 12.04.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) schvaluje 
  

návrh rozpočtového opatření, kterým se: 

- snižují běžné výdaje ORJ 136, § 5311, pol. 5171 o                         158 000,-- Kč 

- zvyšují se kapitálové výdaje ORJ 136, § 3639, pol. 6121 o              158 000,-- Kč 

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.03.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka „Nákup rotátor ů”, po ř. č. 45/2018 
  
Usnesení číslo: 08748/RM1418/121 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na dodávku 6 ks rotátorů v rozsahu 
dle předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek ve složení: 
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členové: 

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

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Mgr. Renata Kolková - odbor legislativní a právní 
3. Ing. René Bartoš - odbor hospodářské správy 

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

1. Ing. Břetislav Gibas - tajemník 
2. Ing. Bc. Pavel Šmátrala - odbor hospodářské správy 
3. Ing. Marcela Trojáková, MPA - odbor vnitřních věcí 
4. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Ing. René Bartoš - odbor hospodářské správy 
3. Ing. Alena Holmanová, MPA - odbor vnitřních věcí 
4. Mgr. Renata Kolková - odbor legislativní a právní 
6. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
4) ukládá 
  vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.09.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  
5) zmocňuje 
  vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 
a rozhodnutí o námitkách 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.09.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
 


