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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 24.04.2018   
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

08938/RM1418/125 RM_M 0 Schválení programu 125. schůze rady města 
konané dne 24.04.2018 

35 

08939/RM1418/125 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

45 

08940/RM1418/125 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 

45 

08941/RM1418/125 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 

45 

08942/RM1418/125 RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

45 

08943/RM1418/125 RM_VH 5 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

45 

08944/RM1418/125 RM_M 17 Smlouva o poskytnutí dotace z Moravskoslezského 
kraje v rámci dotačního programu „Program 
na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském 
kraji na rok 2018” 

50 

08945/RM1418/125 RM_M 18 Smlouva o poskytnutí dotace z Moravskoslezského 
kraje v rámci dotačního programu „Program 
podpory aktivit v oblasti kultury 
v Moravskoslezském kraji na rok 2018” 

50 

08946/RM1418/125 RM_M 19 Schválení projektu, přijetí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na projekt „Komunitní 
centrum – VŠICHNI SPOLU“ 

50 

08947/RM1418/125 RM_M 43 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční 
dotace v dotačním programu Podpora terénní práce 
pro rok 2018 pro projekt „Terénní práce 2018” 

50 

08948/RM1418/125 RM_M 44 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na projekt „Podpora 
volnočasových aktivit seniorů v MOaP” 

50 

08949/RM1418/125 RM_M 56 Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu 
Životní prostředí 2014 - 2020 pro projekt „Snížení 
energetické náročnosti MŠ Keramická, Ostrava - 
Muglinov” a pro projekt „Snížení energetické 
náročnosti tělocvičny a krčku pracoviště 
Škrobálkova 300/51 

50 

08950/RM1418/125 RM_M 16 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc 
březen 2018 

25 

08951/RM1418/125 RM_M 45 Návrh Koncepce udržitelného provozu a rozvoje 
Městského Integrovaného Kamerového Systému 
(MIKS) statutárního města Ostravy 

25 

08952/RM1418/125 RM_M 3 Informace o zrušení zahraniční pracovní cesty 
doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně 
primátora, a JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady 
města, do Nizozemska (Utrecht) ve dnech 
22.-26.05.2018 

01 
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08953/RM1418/125 RM_M 15 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty pana 
Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla 
moravskoslezského, p. o., do USA (New York) 
ve dnech 25.–30.04.2018 

01 

08954/RM1418/125 RM_M 80 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
Mgr. Michala Mariánka a Ing. Břetislava Rigera, 
náměstků primátora, do Maďarska (Miskolc) 
ve dnech 09.–12.05.2018 

01 

08955/RM1418/125 RM_VZ 17 Veřejná zakázka malého rozsahu „Úprava 
vzduchotechniky, kabelové trasy a rozvaděče 
převzetí zátěže záložního zdroje v rozvodně NN”, 
poř. č. veřejné zakázky 255/2017 

01 

08956/RM1418/125 RM_VZ 22 Veřejná zakázka „Nákup popruhů”, poř. č. 63/2018 01 
08957/RM1418/125 RM_M 20 Ukončení projektu Řízení strategie ITI ostravské 

aglomerace 
38 

08958/RM1418/125 RM_M 21 Integrovaný akční plán mezinárodního projektu IN 
FOCUS jako hlavní výstup projektu na místní 
úrovni 

38 

08959/RM1418/125 RM_M 61 Memorandum o spolupráci 38 
08960/RM1418/125 RM_M 74 ITI ostravské aglomerace - výzva k předkládání 

projektových záměrů 
38 

08961/RM1418/125 RM_M 79 Vyhodnocení soutěže základních škol „Efektivní 
škola 2018” v rámci doprovodné kampaně 
s názvem „Nebuď lama” 

38 

08962/RM1418/125 RM_M 84 Integrovaný akční plán mezinárodního projektu 
Refill financovaného z ERDF z programu 
URBACT III 

38 

08963/RM1418/125 RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí odměn za rok 2017 a úpravu 
platu ředitelům příspěvkových organizací 
zřízených zastupitelstvem města Ostravy v oblasti 
sociální péče a zdravotnictví 

86 

08964/RM1418/125 RM_M 29 Přijetí účelových dotací z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje a souhlas s uzavřením 
smluv pro příspěvkové organizace v oblasti 
sociální péče a zdravotnictví 

86 

08965/RM1418/125 RM_M 50 Přijetí účelové dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje pro Statutární město 
Ostrava k financování sociálních služeb v r. 2018 
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje 

86 

08966/RM1418/125 RM_M 82 Návrh na poskytnutí finančního daru za účelem 
podpory 3. Mezioborového sympozia 
s mezinárodní účastí 2018 Fakultní nemocnici 
Ostrava 

86 

08967/RM1418/125 RM_M 70 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty 
Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, 
do Rakouska (Vídeň) dne 13.04.2018 

31 
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08968/RM1418/125 RM_M 23 Návrh na udělení souhlasu s prodejem 
přebytečných movitých věcí svěřených 
k hospodaření právnické osobě Janáčkova 
filharmonie Ostrava, příspěvková organizace 

42 

08969/RM1418/125 RM_M 25 Udělení předchozího souhlasu s nabytím 
nadačního příspěvku do vlastnictví Janáčkovy 
filharmonie Ostrava, p. o. 

42 

08970/RM1418/125 RM_M 24 Návrh na prodloužení termínu použití 
poskytnutého příspěvku na odstranění havarijních 
závad na objektu Bauhaus organizaci PLATO 
Ostrava, p. o. 

42 

08971/RM1418/125 RM_M 26 Žádost Národního divadla moravskoslezského, 
p. o., o rozšíření účelu použití již poskytnutého 
účelového příspěvku 

42 

08972/RM1418/125 RM_M 27 Žádost Národního divadla moravskoslezského, 
p. o., o poskytnutí účelového příspěvku na pořízení 
hudebních nástrojů a souvisejícího příslušenství 

42 

08973/RM1418/125 RM_M 28 Žádost Národního divadla moravskoslezského, 
p. o., o poskytnutí účelového investičního 
příspěvku na projektovou dokumentaci 
rekonstrukce pavilonu G na Černé louce 

42 

08974/RM1418/125 RM_M 75 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 Partnerské 
smlouvy uzavřené pro projekt Rozvoj rovného 
přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II 

91 

08975/RM1418/125 RM_M 31 Návrh na souhlas s umístěním stavby „Studie 
rekonstrukce ulice Fráni Šrámka 
v Ostravě-Mariánských Horách” 

08 

08976/RM1418/125 RM_M 32 Návrh na souhlas s umístěním podzemní kabelové 
přípojky NN 0,4 kV a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a. s. 

08 

08977/RM1418/125 RM_M 33 Návrh na zrušení usnesení rady města 
č. 08509/RM1418/118 bod 2) ze dne 20.02.2018. 
Návrh na záměr města pronajmout prostor 
v budově Nové Radnice v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava. 

08 

08978/RM1418/125 RM_M 34 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 
Vítkovice, obec Ostrava 

08 

08979/RM1418/125 RM_M 35 Návrh na záměr města neprodat a nepronajmout 
nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava 

08 

08980/RM1418/125 RM_M 36 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 
v k. ú. Svinov a v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec 
Ostrava 

08 

08981/RM1418/125 RM_M 37 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Michálkovice, 
obec Ostrava 

08 
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08982/RM1418/125 RM_M 38 Návrh koupit pozemky v k. ú. Nová Ves u Ostravy, 
obec Ostrava a zahájit jednání ve věci uzavření 
kupní smlouvy 

08 

08983/RM1418/125 RM_M 39 Návrh nekoupit nemovité věci a návrh koupit 
nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

08 

08984/RM1418/125 RM_M 40 Návrh přijmout darem nemovité věci v k. ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

08985/RM1418/125 RM_M 41 Návrh na předání vodohospodářského majetku 
statutárního města Ostravy do nájmu spol. 
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. 

08 

08986/RM1418/125 RM_M 46 Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Stará Plesná, 
obec Ostrava 

08 

08987/RM1418/125 RM_M 47 Návrh na nepřijetí darem pozemky v k. ú. 
Hošťálkovice, obec Ostrava 

08 

08988/RM1418/125 RM_M 49 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Svinov, obec 
Ostrava 

08 

08989/RM1418/125 RM_M 51 Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovité 
věci svěřené městskému obvodu Poruba 

08 

08990/RM1418/125 RM_M 52 Návrh na záměr města pronajmout části pozemku 
v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

08 

08991/RM1418/125 RM_M 53 Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní 
smlouvy na část pozemků v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, pro městský obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz 

08 

08992/RM1418/125 RM_M 55 Návrh na odejmutí a svěření městskému obvodu 
Slezská Ostrava, svěření městskému obvodu Stará 
Bělá, odstranění staveb na Hranečníku 
a na ul. Muglinovské a vyjmutí plnění funkcí lesa 
pozemkům v k. ú. Stará Bělá 

08 

08993/RM1418/125 RM_M 57 Návrh na zřízení věcných břemen a návrh 
na uzavření smluv o zřízení věcných břemen 
pro společnost GasNet, s.r.o. 

08 

08994/RM1418/125 RM_M 58 Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní 
smlouvy na nebytový prostor v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava pro městský obvod 
Ostrava - Jih. Předchozí souhlas rady města 
s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pro městský 
obvod Mariánské Hory a Hulváky. 

08 

08995/RM1418/125 RM_M 59 Návrh na uzavření nájemních smluv k pozemkům 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

08996/RM1418/125 RM_M 60 Návrh na souhlas s přenecháním nemovitostí v k. ú. 
Stará Bělá, obec Ostrava do výpůjčky, s pořádáním 
běhu, s umístěním dopravního značení 

08 

08997/RM1418/125 RM_M 65 Dohoda o dalším vypořádání ze směnné smlouvy 
ev. č. 3606/2017/MJ 

08 
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08998/RM1418/125 RM_M 69 Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu (k. ú. 
Zábřeh nad Odrou), Uzavření dodatku č. 1 
k nájemní smlouvě (k. ú. Svinov) 

08 

08999/RM1418/125 RM_M 83 Návrh prodat pozemek p. p. č. 632/14 v k. ú. 
Solanec pod Soláněm, návrh na zřízení služebnosti 
stezky a cesty k tíži pozemku p. p. č. 632/14 v k. ú. 
Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec 

08 

09000/RM1418/125 RM_M 5 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 
na vyhotovení dokumentace a výkon inženýrské 
činnosti pro stavbu „Odstranění objektů 
pod Mostem Českobratrská na pozemku 
p. č. 1884/2, k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava” 

03 

09001/RM1418/125 RM_M 9 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 2271/2016/OI/VZKÚ ze dne 27.09.2016 
na realizaci stavby „Kanalizace splašková Plesná - 
Žižkov” v k.ú. Stará Plesná, Děhylov a Martinov 
ve Slezsku, obec Ostrava 

05 

09002/RM1418/125 RM_M 10 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení služebností” 
v souvislosti se stavbou „Cyklotrasa Y - 
Průmyslová, Baarova” 

05 

09003/RM1418/125 RM_M 62 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení služebností” 
v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce VO oblast 
Mozartova - Březinova” 

05 

09004/RM1418/125 RM_M 63 Návrh na uzavření „Smlouvy o zřízení věcného 
břemene - služebnosti” v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace 
ul. Českobratrská” 

05 

09005/RM1418/125 RM_M 64 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 2644/2017/OI/VZKÚ ke stavbě „Rekonstrukce 
kanalizace ul. K. H. Máchy” 

05 

09006/RM1418/125 RM_M 66 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení 
stavby „Architekturní nasvětlení Sýkorova mostu” 

05 

09007/RM1418/125 RM_M 67 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení 
stavby „Rekonstrukce VO oblast Šeříkova – 
Na Výspě, uložení chrániček” 

05 

09008/RM1418/125 RM_M 68 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
č. 3240/2016/OI/VZKÚ ze dne 10.01.2017 
ke stavbě „Výstavba technické infrastruktury 
osady Janová - Polanka nad Odrou” 

05 

09009/RM1418/125 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření Smlouvy o dílo na „Prověření možnosti 
využití skeletu ul. Biskupská” 

05 

09010/RM1418/125 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření smlouvy příkazní na výkon autorského 
dozoru na stavbě „Hasičská zbrojnice Pustkovec” 

05 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 7/100 
  

09011/RM1418/125 RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Osvětlení parkovišť za bytovými 
domy, Svinov”, poř. č. 72/2018 

05 

09012/RM1418/125 RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Rekonstrukce a revitalizace 
Náměstí Republiky - DÚR+IČ”, poř. č. 2/2018 

05 

09013/RM1418/125 RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Dětské dopravní hřiště 
ZŠ Bílovecká“ poř. č. 100/2018 

05 

09014/RM1418/125 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Hasičská zbrojnice Pustkovec”, 
poř. č. 35/2018 

05 

09015/RM1418/125 RM_VZ 9 Návrh na uzavření veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 
na akci „Cyklistická trasa A,I - Stará Bělá - 
Polanka nad Odrou” 

05 

09016/RM1418/125 RM_VZ 10 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 
na výkon technického dozoru a koordinátora 
BOZP při realizaci stavby „Nábřeží Ostravice - 
lokalita most Miloše Sýkory - stavba č. 2.3 městský 
mobiliář” 

05 

09017/RM1418/125 RM_VZ 11 Veřejná zakázka „Oprava lesní cesty Březiny”, 
poř. č. 66/2018 

05 

09018/RM1418/125 RM_VZ 12 Veřejná zakázka „Parkoviště Hlubina - 
PD+IČ+BOZP+AD - II.”, poř. č. 106/2018 

05 

09019/RM1418/125 RM_VZ 21 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 
na výkon technického dozoru a koordinátora 
BOZP při realizaci stavby „Oprava lesní cesty 
Březiny, k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí” 

05 

09020/RM1418/125 RM_VZ 23 Veřejná zakázka „Oprava kanalizace 
v ul. U Zámku” poř. č. 85/2018 

05 

09021/RM1418/125 RM_M 22 Žádost o přezkoumání rozhodnutí rady města 89 
09022/RM1418/125 RM_M 72 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitostí svěřených městskému obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz a k nabytí nemovitostí 
do majetku města 

89 

09023/RM1418/125 RM_VZ 24 Soutěž o návrh „NOVOSTAVBA BYTOVÉHO 
DOMU KOSTELNÍ - BISKUPSKÁ 
V OSTRAVĚ”, poř. č. 4/2018 

89 

09024/RM1418/125 RM_M 7 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, 
příspěvkové organizace 

80 

09025/RM1418/125 RM_M 8 Návrh darovacích smluv uzavřených 
mezi statutárním městem Ostravou a příjemci 
podpory z projektu „Koruna ze vstupu” 

80 

09026/RM1418/125 RM_M 11 Souhlas se změnou na nemovitých věcech, 
které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení 
stavby v Zoologické zahradě Ostrava, příspěvkové 
organizaci 

80 
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09027/RM1418/125 RM_M 1 Návrh Dodatků ke smlouvám o zajištění zpětného 
odběru elektrozařízení 

80 

09028/RM1418/125 RM_VZ 14 Veřejná zakázka „Budování veřejných WC 
na území města Ostravy - IZ”, poř. č. 64/2018 

80 

09029/RM1418/125 RM_M 14 Převod příspěvkové organizace Zoologická 
zahrada Ostrava, p. o., z odboru ochrany životního 
prostředí na odbor strategického rozvoje 

80 

09030/RM1418/125 RM_M 12 Zastavení přípravy projektu AirCzechia 
pro program LIFE 

38 

09031/RM1418/125 RM_VZ 15 Návrh na uzavření Smlouvy na zajištění grafických 
prací k propagačním předmětům a materiálům 

38 

09032/RM1418/125 RM_VZ 18 Veřejná zakázka „PLATFORMA dočasného 
užívání”, poř. č. 96/2018 

38 

09033/RM1418/125 RM_M 76 Uzavření Smlouvy na poskytování tiskových 
služeb se spol. OVANET, a.s. 

83 

09034/RM1418/125 RM_M 77 Uzavření smlouvy o poskytování služeb 
outsourcingu se spol. OVANET, a.s. 

83 

09035/RM1418/125 RM_M 78 Dodatek č. 1 ke smlouvě na webovou aplikaci 
zdravaOVA.cz se spol. OVANET, a.s. 

83 

09036/RM1418/125 RM_M 2 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o obhospodařování cenných papírů s Českou 
spořitelnou, a.s. 

07 

09037/RM1418/125 RM_M 4 Výběr nejvýhodnější nabídky úvěru pro městský 
obvod Vítkovice ve výši 27 mil. Kč na akci 
„Rozdělení stávajících bytů na byty menší 
Štramberská 2B a 4, Ostrava-Vítkovice“ 

07 

09038/RM1418/125 RM_M 54 Prodej podílových listů AKRO investiční 
společnosti a. s. nabytých po P. S. 

07 

09039/RM1418/125 RM_M 81 Úpravy rozpočtu r. 2018 07 
09040/RM1418/125 RM_M 13 Žádost DPO o rozšíření účelu použití schváleného 

limitovaného objemu jízdenek pro soutěže 
o možnosti jejich poskytnutí jako ocenění 
za mimořádný počin v oblasti působnosti 
Dopravního podniku Ostrava a.s. 

39 

09041/RM1418/125 RM_MZP 2 Návrh na jmenování ředitelky Archivu města 
Ostravy 

36 

09042/RM1418/125 RM_MZP 3 Navýšení počtu funkčních míst odboru ochrany 
životního prostředí k 01.06.2018 

36 

09043/RM1418/125 RM_M 6 Memorandum o spolupráci mezi statutárním 
městem Ostrava - městským obvodem Poruba 
a Fondem dalšího vzdělávání - předchozí souhlas 
rady města 

36 

09044/RM1418/125 RM_M 30 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

84 

09045/RM1418/125 RM_M 71 Návrh na souhlas ke stavbě na pozemcích 
v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 
sousední nemovitosti 

84 
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09046/RM1418/125 RM_M 73 Návrh na prodej movitých věcí formou aukce 84 
09047/RM1418/125 RM_VZ 3 Provedení nového informačního a navigačního 

označení multifunkčních budov areálu 
Moravskoslezského inovačního centra a. s. 
v Ostravě Pustkovci 

84 

09048/RM1418/125 RM_VZ 8 Veřejná zakázka „Rekonstrukce kotelny Archivu 
města Ostravy” poř. č. 44/2018 

84 

09049/RM1418/125 RM_VZ 13 Veřejná zakázka „Rekonstrukce hygienických 
zařízení v levém křídle budovy Nové radnice”, 
poř. č. 31/2018 

84 

09050/RM1418/125 RM_VZ 16 Návrh rozhodnutí o výběru dodavatele 
kancelářských potřeb a papíru pro statutární město 
Ostrava, právnické osoby zřízené a založené 
statutárním městem Ostrava, popřípadě městskými 
obvody 

84 

09051/RM1418/125 RM_VZ 19 Schválení zadávací dokumentace pro veřejnou 
zakázku na sdružené služby dodávky zemního 
plynu v kategorii maloodběr pro SMO, městské 
obvody, DPO a.s. a ostatní městské organizace 
do konce roku 2018 

84 

09052/RM1418/125 RM_VZ 20 Schválení zadávací dokumentace pro veřejnou 
zakázku na sdružené služby dodávky elektřiny 
v kategorii NN pro Statutární město Ostrava, 
městské obvody, Dopravní podnik Ostrava a.s. 
a ostatní městské organizace do konce roku 2018 

84 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_M 42 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, 
do Chorvatska (Split) ve dnech 03.-08.05.2018 

01 

 RM_M 48 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Hrabová, obec 
Ostrava 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 125. sch ůze rady m ěsta konané dne 24.04.2018 
  
Usnesení číslo: 08938/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 125. schůze rady města konané dne 24.04.2018 

  
 

RM_VH 1 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08939/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích č.90/2012 Sb., obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem 
Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30, IČO 25911368, jejímž jediným akcionářem 
je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., za rok 2017 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., za rok 2017 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

výroční zprávu obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., jejíž součástí je zpráva 
o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
4) schvaluje 
  

zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., za rok 2017 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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5) rozhodla 
  

o úhradě ztráty obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., za rok 2017 dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

  
6) projednala 
  

zprávu o verifikaci stanovení prémií, bonusů a mimořádných bonusů za rok 2017 a vyhodnocení 
účinnosti motivačního systému odměňování členů TOP managementu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
7) schvaluje 
  

doplatek prémií, bonusů a mimořádných bonusů členům TOP managementu společnosti 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_VH 2 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti AKORD & 
POKLAD, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08940/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., se sídlem Náměstí SNP 1, 
Ostrava-Jih, PSČ 700 30, IČO: 47973145, jejímž jediným společníkem je statutární město 
Ostrava 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o., za rok 2017 dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

zprávu o činnosti obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o., za rok 2017 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

výroční zprávu obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o., za rok 2017, jejíž součástí je zpráva 
o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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4) projednala 
  

zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

o úhradě ztráty obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o., za rok 2017 dle varianty navržené 
odborem veřejných zakázek a kapitálových účastí uvedenou v důvodové zprávě předloženého 
materiálu 

  
 

RM_VH 3 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti AKORD & 
POKLAD, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08941/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., se sídlem Náměstí SNP 1, 
Ostrava-Jih, PSČ 700 30, IČO: 47973145, jejímž jediným společníkem je statutární město 
Ostrava 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu o  verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2017 a vyhodnocení účinnosti 
motivačního systému odměňování členů TOP managementu dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) schvaluje 
  

doplatek prémií a bonusů členů TOP managementu společnosti dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
3) schvaluje 
  

auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o.,
za rok 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
4) schvaluje 
  

zprávu o činnosti obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. za rok 2017 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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5) schvaluje 
  

výroční zprávu obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. za rok 2017, 
jejíž součástí je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
6) projednala 
  

zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
7) rozhodla 
  

o úhradě ztráty obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. za rok 2017 
dle varianty navržené odborem veřejných zakázek a kapitálových účastí uvedenou v důvodové 
zprávě předloženého materiálu 

  
 

RM_VH 4 
Výkon p ůsobnosti valné hromady obchodní spole čnosti Krematorium 
Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08942/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní 
společnosti Krematorium Ostrava, a.s., se sídlem Těšínská 710, Ostrava-Slezská Ostrava, 
PSČ 710 07, IČO: 25393430, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2017 a vyhodnocení účinnosti motivačního 
systému odměňování člena TOP managementu společnosti Krematorium Ostrava, a.s.,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

doplatek prémií a bonusu člena TOP managementu obchodní společnosti Krematorium Ostrava, 
a.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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3) schvaluje 
  

auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s., za rok 2017 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
4) schvaluje 
  

zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku obchodní společnosti 
Krematorium Ostrava, a.s., za rok 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
5) schvaluje 
  

výroční zprávu obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s., za rok 2017, jejíž součástí 
je zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za kalendářní rok 2017 
vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
6) schvaluje 
  

zprávu o činnosti dozorčí rady obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. za rok 2017 
(ve formě zprávy předsedy dozorčí rady) dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
7) rozhodla 
  

o rozdělení zisku obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. za rok 2017 dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu, v souladu s přílohou č. 4 

  
8) určuje 
  

obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s., se sídlem Těšínská 710, Ostrava-Slezská 
Ostrava, PSČ 710 07, IČO: 253 93 430, pro rok 2018 za auditora společnost CMC Audit, s.r.o., 
zastupovanou Ing. Martinem Coufalem, se sídlem Martinovská 3168/48, Ostrava-Martinov, 
PSČ 723 00, IČO: 258 57 932, v rozsahu dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_VH 5 
Výkon p ůsobnosti valné hromady obchodní spole čnosti OZO Ostrava 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08943/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
45 

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

zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2017 a vyhodnocení účinnosti motivačního 
systému odměňování členů TOP managementu obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

doplatky prémií a bonusů členů TOP managementu obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. (ve formě zprávy 
jednatele společnosti) za rok 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
4) schvaluje 
  

auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. za rok 2017 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
5) schvaluje 
  

výroční zprávu obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. za rok 2017, jejíž součástí je zpráva 
o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017, vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
6) schvaluje 
  

zprávu o činnosti dozorčí rady obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. za rok 2017 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
7) rozhodla 
  

o rozdělení zisku obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. za rok 2017 dle důvodové zprávy 
a v souladu s přílohou č. 3 předloženého materiálu  
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RM_M 17 
Smlouva o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kra je v rámci 
dota čního programu „Program na podporu zdravého stárnutí 
v Moravskoslezském kraji na rok 2018” 
  
Usnesení číslo: 08944/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 07733/RM1418/109 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která by měla být 
uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Stará Bělá a poskytovatelem 
Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692,  
na financování z programu Program podpory zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji 
na rok 2018 na projekt „Fit park ve Staré Bělé”  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

za podmínky souhlasu Zastupitelstva města Ostravy s tím, že majetek pořízený nebo technicky 
zhodnocený z prostředků získaných z této dotace nebude zcizen po dobu 5 let od ukončení 
realizace projektu dle čl. V., bodu 3, písm. m) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s tím, že majetek pořízený nebo technicky zhodnocený prostředků získaných 
z této dotace nebude zcizen po dobu 5 let od ukončení realizace projektu dle čl. V., odst. 3, 
písm. m) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
3) žádá 
  

městský obvod Stará Bělá 
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 31.12.2018
 starosta městského obvodu Stará Bělá 
  
4) ukládá 
  primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 23.05.2018
 starosta městského obvodu Stará Bělá 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 18 
Smlouva o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kra je v rámci 
dota čního programu „ Program podpory aktivit v oblasti kultury 
v Moravskoslezském kraji na rok 2018” 
  
Usnesení číslo: 08945/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 07339/RM1418/104 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která by měla být 
uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Stará Bělá a poskytovatelem 
Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, 
na financování z programu Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji 
na rok 2018 na projekt „Kulturní akce v městském obvodě Stará Bělá v rámci oslav 100. výročí 
ukončení 1. světové války a vzniku Československé republiky”  dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) žádá 
  

městský obvod Stará Bělá 
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 31.12.2018
 starosta městského obvodu Stará Bělá 
  

 
RM_M 19 
Schválení projektu, p řijetí dotace z rozpo čtu Moravskoslezského kraje 
na projekt „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ 
  
Usnesení číslo: 08946/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 07656/RM1418/108 
k usnesení č. 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která by měla být 
uzavřena mezi statutárním městem Ostrava - městským obvodem Poruba se sídlem Klimkovická 
55/28, 708 56 Ostrava – Poruba, IČO: 00845451 a poskytovatelem dotace Moravskoslezským 
krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, na financování projektu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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„Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
za podmínky souhlasu zastupitelstva města s podmínkou dle článku V. odst. 3. písm. m) 
smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkou dle článku V. odst. 3 písm. m) smlouvy o poskytnutí dotace 
uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
3) žádá 
  

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

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

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) toho usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 23.05.2018
 starosta Městského obvodu Poruba 
  

 
RM_M 43 
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí neinvesti ční dotace v dota čním 
programu Podpora terénní práce pro rok 2018 pro pro jekt „ Terénní práce 
2018” 
  
Usnesení číslo: 08947/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 07040/RM1418/100 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s přijetím dotace z programu „Podpora terénní práce pro rok 2018” dle podmínek poskytovatele 
neinvestiční dotace - Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1, na projekt 
„Terénní práce 2018” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 15.02.2019
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  

 
RM_M 44 
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpo čtu Moravskoslezského 
kraje na projekt „Podpora volno časových aktivit senior ů v MOaP” 
  
Usnesení číslo: 08948/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 07652/RM1418/108 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která by měla být 
uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz 
a poskytovatelem Moravskoslezským kraje (28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692) 
na financování z Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji 
na rok 2018 na projekt „Podpora volnočasových aktivit seniorů v MOaP dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) žádá 
  

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 25.01.2019
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  

 
 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 56 
Souhlas s p řijetím dotac e z Operačního programu Životní prost ředí 2014 
- 2020 pro projekt „ Snížení energetické náro čnosti MŠ Keramická, 
Ostrava - Muglinov” a pro projekt „ Snížení energetické náro čnosti 
tělocvi čny a kr čku pracovišt ě Škrobálkova 300/51 
  
Usnesení číslo: 08949/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 07037/RM1418/100 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 dle podmínek 
Ministerstva životního prostředí, IČO: 00164801, se sídlem: Vršovická 1442/65, 
100 10 Praha 10, a jeho zprostředkujícího subjektu - Státního fondu životního prostředí 
České republiky, na projekt „Snížení energetické náročnosti MŠ Keramická 8/230, Ostrava -
Muglinov” ve výši 755.115,60 Kč, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 
za podmínky souhlasu zastupitelstva města s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou 
osobu nejméně po dobu udržitelnosti (5 let ode dne schválení posledního vyúčtování, 
příp. závěrečné žádosti o platbu) a dále, že předmět podpory nebude po dobu udržitelnosti 
právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, 
u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu 
po stanovenou dobu) bez souhlasu Poskytovatele dotace dle části II, čl. 14 Přílohy č. 1 
k Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 dle podmínek 
Ministerstva životního prostředí, IČO: 00164801, se sídlem: Vršovická 1442/65, 
100 10 Praha 10, a jeho zprostředkujícího subjektu - Státního fondu životního prostředí 
České republiky, na projekt „Snížení energetické náročnosti tělocvičny a krčku pracoviště 
Škrobálkova 300/51 ve výši 1.576.718,00Kč, dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého 
materiálu za podmínky souhlasu zastupitelstva města s tím, že předmět podpory nebude 
převeden na jinou osobu nejméně po dobu udržitelnosti (5 let ode dne schválení posledního 
vyúčtování, příp. závěrečné žádosti o platbu) a dále, že předmět podpory nebude po dobu 
udržitelnosti právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných 
břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu 
po stanovenou dobu) bez souhlasu Poskytovatele dotace dle části II, čl. 14 Přílohy č. 1 
k Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedené v příloze 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, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu nejméně po dobu 
udržitelnosti (5 let ode dne schválení posledního vyúčtování, příp. závěrečné žádosti o platbu) 
a dále, že předmět podpory nebude po dobu udržitelnosti právně zatížen, zejména zastaven 
ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený 
neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) bez souhlasu Poskytovatele 
dotace dle části II, čl. 14 Přílohy č. 1 k Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedené 
v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu nejméně po dobu 
udržitelnosti (5 let ode dne schválení posledního vyúčtování, příp. závěrečné žádosti o platbu) 
a dále, že předmět podpory nebude po dobu udržitelnosti právně zatížen, zejména zastaven 
ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený 
neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) bez souhlasu Poskytovatele 
dotace dle části II, čl. 14 Přílohy č. 1 k Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedené 
v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  
5) žádá 
  

městský obvod Slezská Ostrava 
zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektů dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 30.09.2019
 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 
  
6) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 23.05.2018
 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 
  

 
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 16 
Zpráva o činnosti M ěstské policie Ostrava za m ěsíc b řezen 2018 
  
Usnesení číslo: 08950/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

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

  
 

RM_M 45 
Návrh Koncepce udržitelného provozu a rozvoje M ěstského 
Integrovaného Kamerového Systému (MIKS) statutárníh o města Ostravy
  
Usnesení číslo: 08951/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

koncepci udržitelného provozu a rozvoje MIKS dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

řediteli Městské policie Ostrava a členu představenstva společnosti OVANET a.s. 
realizovat potřebné úkony v souladu se schválenou koncepcí udržitelného provozu a rozvoje 
MIKS dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, 
 ředitel Městské policie Ostrava 
  
 Vyřizuje: Ing. Michal Hrotík, 
 člen představenstva OVANET a.s. 
  

 
 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 3 
Informace o zrušení zahrani ční pracovní cesty doc. Ing. Ivety 
Vozňákové, Ph.D., nám ěstkyn ě primátora, a JUDr. Lukáše Semeráka, 
člena rady m ěsta, do Nizozemska (Utrecht) ve dnech 22.-26.05.201 8 
  
Usnesení číslo: 08952/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 08241/RM1418/115 
k usnesení č. 08314/RM1418/116 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o zrušení zahraniční pracovní cesty doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně 
primátora, a JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do Nizozemska (Utrecht) ve dnech 
22.-26.05.2018 

  
 

RM_M 15 
Návrh na schválení zahrani ční pracovní cesty pana Ji řího Nekvasila, 
ředitele Národního divadla moravskoslezského, p. o., do USA (New 
York) ve dnech 25. –30.04.2018 
  
Usnesení číslo: 08953/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu  pana Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla 
moravskoslezského, p. o., do USA (New York) ve dnech 25.-30.04.2018 za účelem účasti 
na realizaci opery Master-Pieces (Mistrovská díla) 

  
2) ukládá 
  

řediteli Národního divadla moravskoslezského, p.o., 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1)  tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Jiří Nekvasil, T: 22.05.2018
 ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o. 
  

 
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 80 
Návrh na schválení zahrani ční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka 
a Ing. B řetislava Rigera, nám ěstků primátora, do Ma ďarska (Miskolc) 
ve dnech 09.–12.05.2018 
  
Usnesení číslo: 08954/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu Mgr. Michala Mariánka a Ing. Břetislava Rigera, náměstků primátora, 
do Maďarska (Miskolc) ve dnech 09.-12.05.2018 za účelem účasti na oslavách „Dne města 
Miskolc” 

  
2) schvaluje 
  

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

  
3) ukládá 
  

náměstkům primátora Mgr. Michalu Mariánkovi a Ing. Břetislavu Rigerovi 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 29.05.2018
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_VZ 17 
Veřejná zakázka malého rozsahu „ Úprava vzduchotechniky, kabelové 
trasy a rozvad ěče převzetí zátěže záložního zdroje v rozvodn ě NN”, 
poř. č. veřejné zakázky 255/2017 
  
Usnesení číslo: 08955/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s postupem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje při zastupování 
statutárního města Ostravy v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Úprava 
vzduchotechniky, kabelové trasy a rozvaděče převzetí zátěže záložního zdroje v rozvodně NN”, 
poř. č. veřejné zakázky 255/2017 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Úprava vzduchotechniky, kabelové trasy 
a rozvaděče převzetí zátěže záložního zdroje v rozvodně NN” a o uzavření smlouvy o dílo 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava, zastoupeným 
Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje na jedné straně 
a dodavatelem - společností Zeppelin CZ s. r. o., Lipová 72, 251 70  Modletice, IČO: 18627226,
na straně druhé, za cenu nejvýše přípustnou 1.340 tis. Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 22 
Veřejná zakázka „Nákup popruh ů”, po ř. č. 63/2018 
  
Usnesení číslo: 08956/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku 
reklamních popruhů v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

SPEED PRESS Plus a.s. 
Sídlo: Přemyslova 830, 273 06 Libušín 
IČO: 25765647 

za cenu nejvýše přípustnou 399.500,- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 20 
Ukončení projektu Řízení strategie ITI ostravské aglomerace 
  
Usnesení číslo: 08957/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 02699/RM1418/39 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s předloženou zprávou o ukončení realizace projektu „Řízení strategie ITI ostravské 
aglomerace“, spolufinancovaného v rámci Operačního programu Technická 
pomoc a s konečným vyúčtováním projektu 
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2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 
zabezpečit udržitelnost projektu „Řízení strategie ITI ostravské aglomerace“ dle bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 11.04.2023
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 21 
Integrovaný ak ční plán mezinárodního projektu IN FOCUS jako hlavní  
výstup projektu na místní úrovni 
  
Usnesení číslo: 08958/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 02870/RM1418/42 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

Integrovaný akční plán mezinárodního projektu IN FOCUS jako hlavní výstup projektu 
na místní úrovni 

  
 

RM_M 61 
Memorandum o spolupráci 
  
Usnesení číslo: 08959/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s uzavřením Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Ostrava a společností 
ADVANCED WORLD TRANSPORT a.s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 74 
ITI ostravské aglomerace - výzva k p ředkládání projektových zám ěrů 
  
Usnesení číslo: 08960/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

text výzvy „Služby infrastruktury ITI” k předkládání projektových záměrů pro opatření 2.3.1 ITI 
ostravské aglomerace „Zvýšení intenzity transferu a komercializace výsledků výzkumné 
a vývojové činnosti” ve vazbě na Výzvu I. programu podpory Služby infrastruktury ITI -
Ostrava Řídicího orgánu Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
(OP PIK) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

vyhlásit výzvu „Služby infrastruktury ITI” k předkládání projektových záměrů pro opatření 
2.3.1 ITI ostravské aglomerace „Zvýšení intenzity transferu a komercializace výsledků 
výzkumné a vývojové činnosti” ve vazbě na Výzvu I. programu podpory Služby infrastruktury 
ITI - Ostrava Řídicího orgánu Operačního programu Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost (OP PIK) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 25.04.2018
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 79 
Vyhodnocení sout ěže základních škol „Efektivní šk ola 2018” v rámci 
doprovodné kampan ě s názvem „Nebu ď lama” 
  
Usnesení číslo: 08961/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 08385/RM1418/117 
k usnesení č. 08892/RM1418/124 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s  vyhodnocením soutěže a s navrženým pořadím v kategorii „hlavní cena“: 
1. místo: ZŠ Sekaniny (2 žáci v týmu) video č. 17, 
2. místo: ZŠ Svinov (1 žák) video č. 10, 
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a dále s vyhodnocením soutěže a stanoveným pořadím v kategorii „sympatie”: 
1. místo: ZŠ Hrabová (5 žáků v týmu) video č. 3 - 1004 hlasů, 
2. místo: ZŠ Michálkovice (5 žáků v týmu) video č. 4 - 240 hlasů, 
3. místo: ZŠ gen. Škarvady (2 žáci v týmu) video č. 14 – 146 hlasů. 

  
2) rozhodla 
  

o přiznání hlavní ceny dvěma do soutěže zapojeným základním školám, tj. ZŠ Sekaniny 
a ZŠ Svinov, a dále o udělení ostatních věcných cen pro žákovské týmy přihlášené v soutěži 
ve dvou vypsaných soutěžních kategoriích dle schváleného pořadí a dále 
o předání vyjmenovaných věcných cen uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

odboru strategického rozvoje 
jako nositeli soutěže, spolu s příslušným odvětvovým odborem školství a sportu, zajistit veškeré 
úkony spojené s pořízením a předáním věcných cen dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, 
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, 
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 84 
Integrovaný ak ční plán mezinárodního projektu Refill financovaného  
z ERDF z programu URBACT III 
  
Usnesení číslo: 08962/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 01342/RM1418/23 
k usnesení č. 08099/RMm1418/26 
k usnesení č. 0387/ZM/1418/6 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

Integrovaný akční plán vytvořený v rámci realizace mezinárodního projektu 
Refill financovaného z ERDF z programu URBACT III.   
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RM_MZP 1 
Návrh na poskytnutí odm ěn za rok 2017 a úpravu platu ředitel ům 
příspěvkových organizací z řízených zastupitelstvem m ěsta Ostravy 
v oblasti sociální pé če a zdravotnictví 
  
Usnesení číslo: 08963/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

poskytnutí odměn za rok 2017 ředitelům příspěvkových organizací zřízených zastupitelstvem 
města Ostravy v oblasti sociální péče a zdravotnictví dle bodu I. důvodové zprávy a příloh č. 1 
a 2 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

úpravu platu řediteli Mgr. Janu Seidlerovi - Domov Korýtko, příspěvková 
organizace, IČO: 70631867, Petruškova 2936/6, PSČ 700 30, Ostrava-Zábřeh, s účinností 
od 01.05.2018 dle bodu II. důvodové zprávy a přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 29 
Přijetí ú čelových dotací z roz počtu Moravskoslezského kraje a souhlas 
s uzavřením smluv pro p říspěvkové organizace v oblasti sociální pé če 
a zdravotnictví 
  
Usnesení číslo: 08964/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o přijetí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu 
na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2018 financovaného z kapitoly 313 - MPSV 
státního rozpočtu pro příspěvkové organizace v oblasti sociální péče a zdravotnictví následovně:

• Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, se sídlem Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava -
Vítkovice, IČO: 70631832, dotace v celkové výši 18 885 tis. Kč, 
• Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, se sídlem Na Mlýnici 203/5, 
702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 70631841, dotace v celkové výši 14 638 tis. Kč, 
• Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, se sídlem 
Rybářská 1223/12,709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 70631824, dotace v celkové výši 
10 548 tis. Kč, 
• Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, se sídlem Čujkovova 1717, 
700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 70631875, dotace v celkové výši 24 204 tis. Kč, 
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• Domov Korýtko, příspěvková organizace, se sídlem Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava -
Zábřeh, IČO: 70631867, dotace v celkové výši 24 900 tis. Kč 
• Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Sirotčí 474/56, 
703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO: 70631859, dotace v celkové výši 6 866 tis. Kč, 
• Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Opavská 4472/76, 
708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 70631883, dotace v celkové výši 23 799 tis. Kč, 
• Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 
Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 70631816, dotace v celkové výši 
16 488 tis. Kč, 
• Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, 
se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov, IČO: 70681808, dotace v celkové 
výši 52 385 tis. Kč, 
• Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20a, 
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 00635162, dotace v celkové výši 5 443  tis. Kč. 

  
2) souhlasí 
  

s uzavřením smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 
702 18 Ostrava, IČO: 70890692, a těmito příspěvkovými organizacemi následovně: 

• Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, se sídlem Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava -
Vítkovice, IČO: 70631832, 
• Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, se sídlem Na Mlýnici 203/5, 
702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 70631841, 
• Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, se sídlem 
Rybářská 1223/12,709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 70631824, 
• Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, se sídlem Čujkovova 1717, 
700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 70631875, 
• Domov Korýtko, příspěvková organizace, se sídlem Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava -
Zábřeh, IČO: 70631867, 
• Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Sirotčí 474/56, 
703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO: 70631859, 
• Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Opavská 4472/76, 
708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 70631883, 
• Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostraava, příspěvková organizace, se sídlem 
Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 70631816, 
• Čtyřlístek - centum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, 
se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov, IČO: 70681808, 
• Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20a, 
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 00635162, 
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3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

zvýší 

ostatní neinvestiční přijaté transfery od kraj ů 

pol. 4122, ÚZ 13305, ORJ 120                                                                           o 198 116 tis. Kč

zvýší 

 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 34, ORJ 180                                             o    7 864 tis. Kč

na § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 34, ORJ 180                                             o  11 021 tis. Kč

na § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 35, ORJ 180                                             o    9 799 tis. Kč

na § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 35, ORJ 180                                             o    4 839 tis. Kč

na § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 36, ORJ 180                                             o  10 548 tis. Kč

na § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 37, ORJ 180                                             o  19 516 tis. Kč

na § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 37, ORJ 180                                             o    4 688 tis. Kč

na § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 38, ORJ 180                                             o  20 000 tis. Kč

na § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 38, ORJ 180                                             o    4 900 tis. Kč

na § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 39, ORJ 180                                             o     6 866 tis. Kč

na § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 40, ORJ 180                                             o  18 087 tis. Kč

na § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 40, ORJ 180                                             o    5 712 tis. Kč

na § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 41, ORJ 180                                             o  16 448 tis. Kč

na § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 43, ORJ 180                                             o  45 094 tis. Kč

na § 4354, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 43, ORJ 180                                             o    7 291 tis. Kč

na § 4358, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 4241, ORJ 170                                          o   4 868 tis. Kč

na § 3539, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 4241, ORJ 170                                         o       575 tis. Kč

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 32/100 
  

4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 50 
Přijetí ú čelové dotace z rozpo čtu Moravskoslezského kraje 
pro Statutární m ěsto Ostrava k financování sociálních služeb v r. 20 18 
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpo čtu Moravskoslezského 
kraje 
  
Usnesení číslo: 08965/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

- o přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu 
na Podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2018 v celkové výši 9.508.000,- Kč 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

- o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního 
Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2018 dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu mezi Moravskoslezským krajem, IČO: 70890692, se sídlem 28. října 117,  Ostrava 
a Statutárním městem Ostrava, IČO: 00845451, se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava 

  
 

RM_M 82 
Návrh na poskytnutí finan čního daru za ú čelem podpory 
3. Mezioborového sympozia s mezinárodní ú častí 2018 Fak ultní 
nemocnici Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08966/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  - o poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 20.000,- Kč 

Fakultní nemocnici Ostrava, IČO: 00843989, se sídlem 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava -
Poruba, dle žádosti v příloze č. 1 předloženého materiálu 

- o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

- s n i ž u j í ostatní neinvestiční výdaje  

  na ORJ 180, § 4351, pol. 5909, ÚZ 7301                                 o     20 tis. Kč 

- z v y š u j í  neinvestiční transfery 

 na ORJ 170,  § 3521, pol. 5339                                                  o    20 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru financí a rozpočtu 
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 70 
Zpráva ze zahrani ční pracovní cesty Ing. Zby ňka Pražáka, Ph.D ., 
náměstka primátora, do Rakouska (Víde ň) dne 13.04.2018 
  
Usnesení číslo: 08967/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 08886/RM1418/124 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka 
primátora, do Rakouska (Vídeň) dne 13.04.2018 
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RM_M 23 
Návrh na ud ělení souhlasu s prodejem p řebyte čných movitých v ěcí 
svěřených k hospoda ření právnické osob ě Janáčkova filharmonie 
Ostrava, p říspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 08968/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) uděluje 
  

předchozí souhlas s prodejem přebytečných movitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, které byly předány k hospodaření právnické osobě Janáčkova filharmonie Ostrava, 
příspěvkové organizace, se sídlem ul. 28. října 124, 702 00 Ostrava, IČO: 00373222, 
v pořizovací hodnotě 831.187,- Kč dle přílohy č. 1, a s uzavřením kupních smluv dle př. č. 3 -
10 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 25 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím nada čního p říspěvku 
do vlastnictví Janá čkovy filharmonie Ostrava, p. o. 
  
Usnesení číslo: 08969/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
42 

  
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 nadačního 
příspěvku do vlastnictví Janáčkovy filharmonie Ostrava, příspěvkové organizace, dle důvodové 
zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k uzavření dohody o poskytnutí nadačního 
příspěvku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 23.05.2018
 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
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RM_M 24 
Návrh na prodloužení termínu použití poskytnutého p říspěvku 
na odstran ění havarijních závad na objektu Bauhaus organizaci PLATO 
Ostrava, p. o. 
  
Usnesení číslo: 08970/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o prodloužení termínu použití do 30.04.2018 poskytnutého účelového neinvestičního příspěvku 

na odstranění havarijních závad na objektu bývalého hobby-marketu Bauhaus organizaci 
PLATO Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava, 
IČO: 71294538, dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 26 
Žádost Národního divadla moravskoslezského, p. o., o rozší ření účelu 
použití již poskytnutého ú čelového p říspěvku 
  
Usnesení číslo: 08971/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 06975/RM1418/99 
k usnesení č. 07820/RM1418/110 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o rozšíření účelu použití již poskytnutého účelového příspěvku Národnímu divadlu 

moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 Ostrava – Moravská
Ostrava, IČO: 00100528, na pořízení elektroakustiky v Divadle Antonína Dvořáka 
o dorozumívací systém „Intercom“ za podmínek pro poskytnutí příspěvku uvedeného v příloze 
č. 3 a v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  
 

RM_M 27 
Žádost Národního divadla moravskoslezského, p. o., o poskytnutí 
účelového p říspěvku na po řízení hudebních nástroj ů a souvisejícího 
příslušenství 
  
Usnesení číslo: 08972/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového příspěvku ve výši 205.000,- Kč Národnímu divadlu 
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moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava-Moravská 
Ostrava, IČO: 00100528, na pořízení hudebních nástrojů a souvisejícího příslušenství 
za podmínek pro poskytnutí příspěvku uvedeného v příloze č. 2 a v důvodové zprávě 
předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í 
neinvestiční příspěvky na ORJ 160 
na § 3311, pol. 5331, ÚZ 1355, org. 4234   o 107 tis. Kč 
investiční příspěvky na ORJ 160 
na § 3311, pol. 6351, ÚZ 1355, org. 4234   o   98 tis. Kč 

- s n i ž u j í 
ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160                 
na § 3392, pol. 5901, ÚZ 1355                    o 205 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
4) schvaluje 
  

úpravu závazných ukazatelů 
Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci,  
- zvýšení neinvestičního příspěvku   o 107 tis. Kč 
- zvýšení investičního příspěvku       o   98 tis. Kč 

  
 

RM_M 28 
Žádost Národního divadla moravskoslezského, p. o., o poskytnutí 
účelového investi čního p říspěvku na projektovou dokumentaci 
rekonstrukce pavilonu G na Černé louce 
  
Usnesení číslo: 08973/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového investičního příspěvku ve výši 4 778 tis. Kč Národnímu divadlu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava - Moravská 
Ostrava, IČO: 00100528, na projektovou dokumentaci rekonstrukce pavilonu G na Černé louce 
za podmínek pro poskytnutí příspěvku uvedeného v příloze č. 2 a důvodové zprávě 
předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í 
investiční příspěvky na ORJ 160 
na § 3311, pol. 6351, org. 4234  o 4 778 tis. Kč 

- s n i ž u j í 
kapitálové výdaje na ORJ 160 
na § 3311, pol. 6901                   o 4 778 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
4) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele – zvýšení investičního příspěvku organizaci 
Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace,   o 4 778 tis. Kč 

  
 

RM_M 75 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 2 Partnerské smlouvy uzav řené proprojekt 
Rozvoj rovného p řístupu ke vzd ělávání ve m ěstě Ostrava II 
  
Usnesení číslo: 08974/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem ze dne 02.06.2017, 
ev. č. 1614/2017/ŠaS, mezi statutárním městem Ostrava a partnery v rámci projektu Rozvoj 
rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 31 
Návrh na souhlas s umíst ěním stavby „ Studie rekonstrukce ulice Fráni 
Šrámka v Ostrav ě-Mariánských Horách” 
  
Usnesení číslo: 08975/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním stavby  „Studie rekonstrukce ulice Fráni Šrámka v Ostravě-Mariánských Horách”, 
umístěné na částech pozemků p. p. č. 160/1 a p. p. č. 1104 oba v k. ú. Mariánské Hory, obec 
Ostrava, 

dle snímků, které jsou přílohou č. 2 předloženého materiálu, 

pro žadatele městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, 

za splnění podmínky, že předmětnou stavbou nebude dotčena nová „Cyklostezka 
Průmyslová-Baarová”, která byla spolufinancována z dotačních prostředků  EU prostřednictvím 
IROP 

  
 

RM_M 32 
Návrh na souhlas s umíst ěním podzemní kabe lové p řípojky NN 0,4 kV 
a uzavření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene 
k pozemku ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a. s. 
  
Usnesení číslo: 08976/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

p. p. č. 537/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, pro:  
  
ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 

v rámci stavby „Ostrava-Michálkovice 535/13 Calábková, NN” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV k pozemku: 

p. p. č. 537/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 33 
Návrh na zrušení usnesení rady m ěsta č. 08509/RM1418/118 bod 2) 
ze dne 20.02.2018. Návrh na zám ěr města pronajmout prostor v budov ě 
Nové Radnice v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava . 
  
Usnesení číslo: 08977/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

zrušit své usnesení č. 08509/RM1418/118 bod 2) ze dne 20.02.2018 v rozsahu dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout prostory v budově č. p. 1801, která je součástí pozemku 
parc. č. 943/3, k. ú. Moravská Ostrava (budova Nové Radnice), obec Ostrava, a to: 

- v I. podzemním podlaží - plochy o výměře 161,03 m2 specifikované v příloze č. 2 předloženého 
materiálu 
- v I. nadzemním podlaží - kancelářské prostory o výměře 8,49 m2,  
                                        - výrobní a skladovací plochy o výměře 60,05 m2, 
                                        - obchodní plochy o výměře 37,00 m2, 
                                        - ostatní plochy o výměře 35,91 m2 

specifikované v příloze č. 3 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit                                                           
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RM_M 34 
Návrh na zám ěr města prodat nemovité v ěci v k. ú. Vítkovice, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08978/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
a to: 
- část pozemku parc. č. 1335/25  - ost. plocha, ost. komunikace  o výměře 5 m2, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu Vítkovice, dle geometrického plánu 
č. 2949-12/2017 vyhotoveného pro k. ú. Vítkovice, nově označenou jako pozemek 
parc. č. 1335/67 - ost. plocha, jiná plocha 

- část pozemku parc. č. 143/74 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 6 m2, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Vítkovice, dle geometrického plánu 
č. 2949-12/2017 vyhotoveného pro k. ú. Vítkovice, nově označenou jako pozemek 
parc. č. 143/76 - ost. plocha, jiná plocha   

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

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí prodat  část pozemku parc. č. 143/74 - ost. plocha, manipulační plocha 
o výměře 6 m2 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřenou městskému obvodu Vítkovice, dle geometrického plánu č. 2949-12/2017 
vyhotoveného pro k. ú. Vítkovice, nově označenou jako pozemek parc. č. 1335/67 - ost. plocha, 
jiná plocha v souladu s čl. 7  odst. (3) bod b) Obecně závazné vyhlášky  č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, v úplném znění    

  
3) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat pozemek parc. č. 195/270 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
svěřený městskému obvodu Vítkovice 

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

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 23.05.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 35 
Návrh na zám ěr města neprodat a nepronajmout nemovité v ěci 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08979/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 2408/3 
- pozemek parc. č. 2410/2 
- pozemek parc. č. 2411/1 
(viz příloha č. 1)  

  
2) rozhodla 
  

že město nemá záměr pronajmout nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 2408/3 
- pozemek parc. č. 2410/2 
- pozemek parc. č. 2411/1 
(viz příloha č. 1)  

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 23.05.2018
 vedoucí odboru majetkového 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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RM_M 36 
Návrh na zám ěr města neprodat nemovité v ěci v k. ú. Svinov 
a v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08980/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 07375/RM1418/104 
k usnesení č. 
  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc 
- pozemek parc. č. 530/7 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Svinov  

  
2) trvá 
  

na svém usnesení č. 07375/RM1418/104 ze dne 03.10.2017, 

ve kterém v bodě 4) nesouhlasila s návrhem na záměr města prodat 
- pozemek parc. č. 808/6 
- pozemek parc. č. 881/5 
- pozemek parc. č. 886 
vše v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeny městskému obvodu Ostrava-Jih 

  
3) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 
- pozemek parc. č. 886 v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih 

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1), 2) a 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 23.05.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
 

 



Statutární město Ostrava 
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RM_M 37 
Návrh koupit nemovité v ěci v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08981/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovitou věc v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to pozemek 
p. p. č. 540/19, od vlastníka xxxxxxxxx, rok narození xxxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu obvyklou 19.027,00 Kč 

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

  
2) souhlasí 
  

s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit pozemek p. p. č. 540/19, 
k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice 
dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedený pozemek 
do svého vlastnictví 

  
3) souhlasí 
  

s tím, aby zastupitelstvo města označilo pozemek p. p. č. 540/19, k. ú. Michálkovice, obec 
Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 
a doplňků, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedený pozemek do svého 
vlastnictví 

  
4) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to spoluvlastnické podíly 
pozemků: 
- p. p. č. 292/1 
- p. p. č. 292/18 
- p. p. č. 292/8 

od podílových spoluvlastníků: 
- xxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(spoluvlastnický podíl ve výši 3/16) 
- xxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(spoluvlastnický podíl ve výši 3/16) 



Statutární město Ostrava 
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- xxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(spoluvlastnický podíl ve výši 3/8) 

za cenu obvyklou v celkové výši 240.133,00 Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
5) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 23.05.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 38 
Návrh koupit pozemky v k. ú. Nová Ves u Ostravy, ob ec Ostrava a zah ájit 
jednání ve v ěci uzav ření kupní smlouvy  
  
Usnesení číslo: 08982/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit pozemky v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, a to: 

- p. č. st. 253 
- p. č. st. 536 
- p. p. č. 212/5 
- p. p. č. 1049 
- p. p. č. 253/1 

od: 
MILNEA státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 163 00, Praha 6, 
IČO  000 16 187 

vše za kupní cenu (cenu obvyklou) v celkové výši 702.000,- Kč 

a zahájit jednání ve věci uzavření kupní smlouvy 
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2) ukládá 
  náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 23.05.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 39 
Návrh nekoupit nem ovité v ěci a návrh koupit nemovité v ěci 
v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08983/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 1968/ZM1418/30 
k usnesení č. 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  zastupitelstvu města trvat na svém usnesení č. 1968/ZM1418/30 bod 2) ze dne 15.11.2017, 

kterým rozhodlo nekoupit nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, a to pozemky 
parc. č. 4401/1 a parc. č. 4401/2 od pana xxxxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
2) ukládá 
  náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 23.05.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 40 
Návrh p řijmout darem nemovité v ěci v k. ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08984/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem přijmout darem nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to pozemky: 
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- parc. č. 50/4 
- parc. č. 50/7 
- parc. č. 50/19 
- parc. č. 72/6 
- parc. č. 72/12 

od vlastníka Moravskoslezský kraj, sídlo ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 708 90 692, 
zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, sídlo Úprkova 1, 
702 23 Ostrava, IČO 000 95 711 

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

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 23.05.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 41 
Návrh na p ředání vodohospodá řského majetku statutárního m ěsta 
Ostravy do nájmu spol. Ostravské vodárny a kanaliza ce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 08985/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o  předání vodohospodářského majetku  statutárního  města  Ostrava v celkové pořizovací ceně 
8.720.552,46 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000 ve znění 
pozdějších dodatků do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

I.Dokončená investiční akce statutárního města Ostrava v pořizovací ceně 7.520.152,46 Kč 
- Kanalizace jednotná DN 300, DN 400, DN 600 celkové délky 299,04 m včetně 17 kusů 
kanalizačních šachet DN 1000 na náměstí SNP v Ostravě - Zábřehu, uložená v pozemcích 
parc. č. 654/32, parc. č. 654/43, parc. č. 654/166 a parc. 654/109, vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 142/17/VH/K ze dne 
11.12.2017 a vybudována v rámci stavby „Rekonstrukce kanalizace na náměstí SNP”, 
ORG 7307, v pořizovací ceně 7.520.152,46 Kč. 
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II. Dlouhodobý drobný hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 1.200.400,00 Kč, 
který statutární město Ostrava nabylo kupními smlouvami, a to: 

- ev. č. 3542/2017/MJ/VZKÚ ze dne 03.01.2018 od spol. Sensus Česká republika, spol. s r.o., 
400 ks vodoměrů, č. dokladu 120164568, v pořizovací ceně 256.800,00 Kč 

- ev. č. 3086/2017/MJ/VZKÚ ze dne 18.10.2017 od spol. Sensus Česká republika, spol. s r.o., 
410 ks vodoměrů, č. dokladu 120164667, v pořizovací ceně 724.000,00 Kč 

- ev. č. 3543/2017/MJ/VZKÚ ze dne 03.01.2018 od spol Water Heat Systems, s.r.o., 
40 ks vodoměrů, č. dokladu 118100, v pořizovací ceně 219.600,00 Kč 

  
 

RM_M 46 
Návrh nekoupit nemovité v ěci v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08986/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 396/1, jehož součástí je stavba Plesná, č. p. 72, jiná stavba 
- pozemek parc. č. 396/7 

  
2) ukládá 
  náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 23.05.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 47 
Návrh na nep řijetí darem pozemky v k. ú. Hoš ťálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08987/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem přijmout darem hmotné nemovité věci v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, a to: 
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pozemek parc. č. 493/2, 
pozemek parc. č. 493/3 
od podílových spoluvlastníků, fyzických osob 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 23.05.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 49 
Návrh koupit nemovité v ěci v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08988/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem koupit nemovitou věc v k. ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemek parc. č. 2993/4 
od vlastníka xxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu požadovanou ve výši 448.200,00 Kč 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovitou věc v k. ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemek parc. č. 2993/4 
od vlastníka xxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za cenu obvyklou ve výši 220.610,00 Kč 

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

  
3) nesouhlasí 
  s návrhem koupit nemovitou věc v k. ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemek parc. č. 1185/6 

od vlastníka xxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu požadovanou ve výši 10.000,00 Kč 

  
4) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovitou věc v k. ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemek parc. č. 1185/6 
od vlastníka xxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu obvyklou ve výši 3.210,00 Kč 
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a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
5) souhlasí 
  

s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovité věci, uvedené v bodu 2) 
a 4) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Svinov dle čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 
a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví 

  
6) souhlasí 
  

s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovité věci, uvedené v bodu 2) a 4) tohoto usnesení, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Svinov dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, 
že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  
7) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodu 1) až 6) zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 23.05.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 51 
Předchozí souhlas rady m ěsta k prodeji nemovité v ěci sv ěřené 
městskému obvodu Poruba 
  
Usnesení číslo: 08989/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

předchozí souhlas k prodeji nemovité věcí dle čl. 7, odst. (3), písm. a), obecně závazné vyhlášky 
města Ostravy č. 14/2013 Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, městskému 
obvodu Poruba, a to: 
- bytové jednotky č. 1449/19 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 5522/130382 
na společných částech domu č. p. 1449 na ul. Ukrajinská č. o. 7, Ostrava - Poruba a na pozemku 
parc. č. 1025, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
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RM_M 52 
Návrh na zám ěr města pronajmout části pozemku v k. ú. Stará B ělá, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08990/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava 
parc. č. 3827/1, ost. plocha - silnice o celkové výměře 41 m2, a to část označená v situačním 
snímku jako „A” o výměře 17m2 a část označená v situačním snímku jako „B” o výměře 24 m2

v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava (ul. Junácká), 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 53 
Předchozí souhlas rady m ěsta s uz avřením nájemní smlouvy na část 
pozemk ů v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro m ěstský obvod 
Moravská Ostrava a P řívoz 
  
Usnesení číslo: 08991/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

pro Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem 
náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava 
předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemků svěřených tomuto městskému 
obvodu a to: 
- na část pozemku parc. č. 2980/2, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 114 m2 

- na část pozemku parc. č. 2980/7, ost. plocha - zeleň o výměře 328 m2 

oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Průmyslová) 
s 
IN PARK areal Ostrava a.s. 
se sídlem 1. máje 3236/103, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava 
IČO: 04499727 
za účelem parkování, posílení veřejného osvětlení a doplnění oplocení, na dobu určitou 10 - ti 
let, 
v souladu s čl. 7, odst. (9), písmene u) bod 4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 
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RM_M 55 
Návrh na odejmutí a sv ěření městskému obvodu Slezská Ostrava, 
svěření městskému obvodu Stará B ělá, odstran ění staveb 
na Hranečníku a na ul. Muglinovské a vyjmutí pln ění funkcí lesa 
pozemk ům v k. ú. Stará B ělá 
  
Usnesení číslo: 08992/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava 
dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 
znění, 
pozemek p. p. č. 197/5, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, 
pozemek p. p. č. 197/5, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Stará Bělá dle čl. 9 
odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění: 
pozemek parc. č. 43 - lesní pozemek 
a část pozemku parc. č. 56/1 - lesní pozemek, nově označenou dle GP č. 3287-103/2016 
jako parc. č. 56/4 o výměře 469 m2 

vše v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
za podmínky, že bude pozemkům trvale odejmuto plnění funkcí lesa 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Stará Bělá dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění: 
pozemek parc. č. 43 - lesní pozemek 
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a část pozemku parc.č. 56/1 - lesní pozemek, nově označenou dle GP č. 3287-103/2016 
jako parc. č. 56/4 o výměře 469 m2 

vše v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
za podmínky, že bude pozemkům trvale odejmuto plnění funkcí lesa 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o odejmutí městskému obvodu Slezská Ostrava, v souladu s ustanovením § 132 
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
nemovité věci: 
pozemek p. č. st. 353, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 346, bydlení, 
pozemek p. č. st. 354, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 345, bydlení, 
pozemek p. č. st. 355, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 344, bydlení, 
vše v k. ú. Muglinov, obec Ostrava  

  
6) souhlasí 
  s odstraněním staveb: 

č. p. 346, bydlení, která je součástí pozemku p. č. st. 353, 
č. p. 345, bydlení, která je součástí pozemku p. č. st. 354, 
č. p. 344, bydlení, která je součástí pozemku p. č. st. 355, 
vše v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

  
7) souhlasí 
  s odstraněním stavby bez  čp./če., jiné stavby, která je součástí pozemku 

parc. č. 4168/24 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, včetně inženýrských sítí a přípojek, 
které jsou součásti budovy 

  
8) souhlasí 
  

s trvalým odnětím plnění funkcí lesa: 
pozemku parc. č. 43 - lesní pozemek 
a části pozemku parc. č. 56/1 - lesní pozemek, nově označené dle GP č. 3284-103/2016 
jako parc. č. 56/4 o výměře 469 m2 

vše v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava  

  
9) ukládá 
  náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 23.05.2018
 vedoucí odboru majetkového 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 57 
Návrh na z řízení věcných b řemen a návrh na uzav ření smluv o z řízení 
věcných b řemen pro spole čnost GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 08993/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene NTL 
plynovodu DN200 k  pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 126/23 - ostatní plocha, jiná plocha, 
v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, s oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 
se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17  
IČO: 272 95 567 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

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

plynovodu k  pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3151/1 - ostatní plocha, dráha, 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava, s oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 
se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17  
IČO: 27295567 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 58 
Předchozí souhlas rady m ěsta s uzav řením nájemní smlouvy 
na nebytový prostor v k. ú. Záb řeh nad Odrou, obec Ostrava 
pro m ěstský obvod Ostrava - Jih. P ředchozí souhlas rady m ěsta 
s uzav řením nájemní smlouvy na nebytový prostor v k. ú. Mariánské 
Hory, obec Ostrava, pro m ěstský obvod Mariánské Hory a Hulváky. 
  
Usnesení číslo: 08994/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

pro městský obvod Ostrava - Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru o velikosti 
11,29 m2 nacházejícího se v 1. PP objektu k bydlení č. p. 2434, který je součástí pozemku 
p. č. st. 3075 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřený tomuto městskému obvodu (ul. Volgogradská) 
s 
Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. 
se sídlem: Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČO: 04084063, 
za účelem umístění a provozování elektronických komunikací, na dobu neurčitou, s výpovědní 
lhůtou delší než 3 měsíce, 
v souladu s článkem 7, odst. 9, písmene u) bod 2 Obecně závazné vyhlášky města Ostravy 
č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků  

  
2) vydává 
  

pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, se sídlem Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava -
Mariánské Hory 
předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor sloužící k podnikání 
v objektu bydlení č. p. 1159, který je součástí pozemku p. č. st. 1561, zast. plocha a nádvoří 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,  ve vlastnictví statutárního města Otrava, svěřený tomuto 
městskému obvodu (ul. Generála Janka), 
s 
Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. 
se sídlem: Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČO: 04084063, 

za účelem umístění a provozování elektronických komunikací, na dobu neurčitou, s výpovědní 
lhůtou delší než 3 měsíce, 

v souladu s článkem 7, odst. 9, písmene u) bod 2 Obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  
 

RM_M 59 
Návrh na uzav ření nájemních smluv k pozemk ům v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 08995/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, a to: 
- části parc. č. 3380/16 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 275,50 m2 

- části parc. č. 3380/33 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 62,25 m2 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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- části parc. č. 3380/34 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 65,25 m2 

s Karlem Berouskem, se sídlem Rožnovská 1125/20, 193 00, Praha 9 - Horní Počernice, 
IČO: 695 30 033 

za účelem umístění a provozování cirkusu v termínu od 14.05.2018 - 27.05.2018 

za nájemné ve výši 650,- Kč/m2/rok, tj. 9.972,60 Kč celkem za celou dobu nájmu 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  
2) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, a to: 
- části parc. č. 3380/16 - ostatní plocha, manipulační plocha, a to části A o výměře 225 m2, části 
B o výměře 200 m2, části C  výměře 225 m2, části D o výměře 75 m2 a části E o výměře 400 m2

- části parc. č. 3380/33 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 100 m2 

s Břetislavem Fucimanem, se sídlem Na Rybníčku 485/54, 746 01, Opava-Předměstí, IČO: 
883 29 551 

za účelem umístění a provozování kolotočů v termínu od 18.06.2018 - 01.07.2018 

za nájemné ve výši 650,- Kč/m2/rok, tj. 30.541,- Kč celkem za celou dobu nájmu 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 60 
Návrh na souhl as s p řenecháním nemovitostí v k. ú. Stará B ělá, 
obec Ostrava do výp ůjčky, s po řádáním b ěhu, s umíst ěním dopravního 
značení 
  
Usnesení číslo: 08996/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

aby nájemce FK Stará Bělá, se sídlem Potoky 622/44, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, 
IČO: 228 85 412 

přenechal do vypůjčky nemovitosti v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 
- pozemek parc. č. 3628/11 - ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha, včetně hřiště pro 
kopanou na pozemku parc. č. 3628/11 a parc. č. 3628/6  
- sociální zařízení v budově bez čp/če, objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 3628/2 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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- zastavěná plocha a nádvoří 

v souladu s čl. VI. odst. 9 nájemní smlouvou ev. č. 1704/2012/MJ ze dne 26.06.2012 

Evě Pflegrové, s místem podnikání Čelechovice 26, 751 03 Brodek u Přerova, IČO: 71817433, 
za účelem lunaparkové činnosti v termínu 08.05. - 15.05.2018 

  
2) souhlasí 
  

s pořádáním běhu Trail Ostrava na pozemcích v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 3463/1 - ostatní plocha, jiná plocha 
- parc. č. 3463/3 - ostatní plocha, jiná plocha 
- parc. č. 3463/20 - ostatní plocha, jiná plocha 
- parc. č. 3463/21 - ostatní plocha, jiná plocha 
- parc. č. 3463/25 - ostatní plocha, jiná plocha 
- parc. č. 3463/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc. č. 3463/35 - ostatní plocha, jiná plocha 
- parc. č. 3463/36 - ostatní plocha, jiná plocha 
- parc. č. 4246/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

pro společnost SportGroup.cz s. r. o., se sídlem Modřanská 1151/53, 147 00 Praha 4, 
IČO: 26912562 

ve dne 28.04.2018 v době od 10.00 do 12.30 hodin 

dle přílohy č. 3/1 předloženého materiálu 

  
3) souhlasí 
  

s umístěním trvalého dopravního značení na pozemcích v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, a to: 

- p. p. č. 455/3 - ostatní plocha, jiná plocha 
- p. p. č. 455/59 - lesní pozemek 
- p. p. č. 460/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

pro Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o., se sídlem Čkalovova 6144/20, 708 00 
Ostrava-Poruba, IČO: 27814742 

dle zákresu ve snímku trvalého dopravního značení, který je přílohou č. 4/1 předloženého 
materiálu 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 65 
Dohoda o dalším vypo řádání ze sm ěnné smlouvy ev. č. 3606/2017/MJ 
  
Usnesení číslo: 08997/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dohody o dalším vypořádání ze směnné smlouvy ev. č. 3606/2017/MJ, 
ev. č. DOD20170293 ze dne 20.12.2017, se společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem 
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava, IČO: 61974757, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 69 
Návrh na uzav ření dohody o skon čení nájmu (k. ú. Záb řeh nad Odrou), 
Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouv ě (k. ú. Svinov) 
  
Usnesení číslo: 08998/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít Dohodu o skončení nájmu založeného nájemní smlouvou 
ev. č. 1504/2006/MJ ze dne 27.07.2006 
s 
Českým kynologickým svazem ZKO Ostrava - Zábřeh - 194, pobočný spolek  
se sídlem: Dobrovského 874/29, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO: 661 809 70 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně nájemce uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu ev. č. 2815/2010/MJ 
ze dne 29.12.2010 
s 
MILNEA státní podnik v likvidaci 
se sídlem: Praha 6, Řepy, Třanovského 622/11, PSČ 163 04 
IČO: 00016187 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 83 
Návrh prodat pozemek p. p. č. 632/14 v k. ú. Solanec pod Solán ěm, návrh 
na zřízení služebnosti stezky a cesty k tíži pozemku p. p. č. 632/14 
v k. ú. Solanec pod Solán ěm, obec Hutisko-Solanec 
  
Usnesení číslo: 08999/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem prodat pozemek p. p. č. 632/14 v k. ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za sjednanou kupní cenu ve výši 237.222,- Kč a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4. 
předloženého materiálu  

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem prodat pozemek p. p. č. 632/14 v k. ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu 

a) společnosti AAAE hospodářská, s.r.o., se sídlem Růžová 1416/17, Nové Město, 110 00 
Praha 1, 
    IČO: 294 58 366  za  kupní cenu ve výši 222.000,- Kč  

b) xxxxxxxxxxxxxxxx,  rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
    za kupní cenu ve výši 202.078,- Kč 

c) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    

  
3) rozhodla 
  

na straně oprávněného ze služebnosti zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti 
stezky a cesty k tíži pozemku p. p. č. 632/14 v k. ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec, 
ve prospěch statutárního města Ostravy a každého dalšího vlastníka pozemku p. p. č. 657/9 
v k. ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 23.05.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 5 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a uzav ření smlouvy 
o dílo a smlouvy p říkazní na vyhotovení dokumentace a výkon 
inženýrské činnosti pro stavbu „ Odstran ění objekt ů pod Mostem 
Českobrat rská na pozemku p. č. 1884/2, k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 09000/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
03 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 
na vyhotovení dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Odstranění objektů 
pod Mostem Českobratrská na pozemku p. č. 1884/2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava” 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 9 
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 ke smlouv ě o dílo č. 2271/2016/OI/VZKÚ 
ze dne 27.09.2016 na realizaci stavby „Kanalizace s plašková Plesná -
Žižkov” v k. ú. Stará Plesná, D ěhylov a Martinov ve Slezsku, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 09001/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1  ke smlouvě o dílo č. 2271/2016/OI/VZKÚ ze dne 27.09.2016 
mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, 
IČO:  0845451,  a společností STASPO, spol. s.r.o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice, 
IČO: 41035704, na realizaci stavby „Kanalizace splašková Plesná - Žižkov” dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 10 
Návrh na uzav ření „ Smluv o z řízení služebností” v souvislosti 
se stavbou „Cyklotrasa Y - Pr ůmyslová, Baarova” 
  
Usnesení číslo: 09002/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Cyklotrasa Y -
Průmyslová Baarova” mezi vlastníkem: 
FITE a.s. 
Sídlo: Výstavní 2224/8, 709 51 Ostrava - Mariánské Hory 
IČO: 47674938 
a 
oprávněným ze služebnosti: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Cyklotrasa Y -
Průmyslová Baarova” mezi vlastníkem: 
SLUG a.s. 
Sídlo: Novinářská 1113/3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
IČO: 25685171  
a 
oprávněným ze služebnosti: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 62 
Návrh na uzav ření „ Smluv o z řízení služebností” v souvislosti 
se stavbou „Rekonstrukce VO oblast Mozartova - B řezinova” 
  
Usnesení číslo: 09003/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce VO oblast 
Mozartova - Březinova” mezi vlastníkem: 
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ČEZ Distribuce, a.s. 
Sídlo: Děčín IV-Podmokly,  Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
IČO: 24729035 
� 
oprávněným ze služebnosti: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce VO oblast 
Mozartova - Březinova” mezi vlastníkem: 
Stavební bytové družstvo Vítkovice 
Sídlo: Daliborova 390/54, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
IČO: 00050806 
a 
oprávněným ze služebnosti: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 63 
Návrh na uzav ření „Smlouvy o z řízení věcného b řemene - služebnosti” 
v souvislosti se stavbou „ Rekonstrukce vodovodu a kanalizace 
ul. Českobratrská” 
  
Usnesení číslo: 09004/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu  o zřízení věcného břemene - služebnosti”  v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská” mezi povinným z věcného břemene: 
H-DEVELOPMENT CZ, a.s. 
Sídlo: Praha 2, Kateřinská 1476/38, PSČ 120 00 
IČO: 28214293 
a 
oprávněným z věcného břemene: 
Dopravní podnik Ostrava a.s. 
Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 702 00 
a 
investorem stavby: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 64 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke Smlouv ě o dílo č. 2644/2017/OI/VZKÚ 
ke stavb ě „Rekonstrukce kanalizace ul. K. H. Máchy” 
  
Usnesení číslo: 09005/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2644/2017/OI/VZKÚ ze dne 07.09.2017 

mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
a zhotovitelem KARO inženýrské sítě s.r.o., se sídlem: Železárenská 1267/21, 709 00 Ostrava, 
IČO:26826470, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 66 
Návrh na uzav ření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „ Architekturní 
nasvětlení Sýkorova mostu” 
  
Usnesení číslo: 09006/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Architekturní nasvětlení Sýkorova mostu” 
v městských obvodech Slezská Ostrava a Moravská Ostrava a Přívoz, za cenu nejvýše 
přípustnou 3 292 998,98 Kč bez DPH se společností 

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

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 67 
Návrh na uzav ření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „ Rekonstrukce 
VO oblast Še říkova - Na Výsp ě, uložení chráni ček” 
  
Usnesení číslo: 09007/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce VO oblast Šeříkova - Na Výspě, 
uložení chrániček” v městském obvodu Ostrava-Jih, za cenu nejvýše přípustnou 122 445,- Kč 
bez DPH se společností 
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Ostravské komunikace, a.s. IČO: 25396544, se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 68 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 2 ke smlouv ě o dílo č. 3240/2016/OI/VZKÚ 
ze dne 10.01.2017 ke stavb ě „ Výstavba technické infrastruktury osady 
Janová - Polanka nad Odrou” 
  
Usnesení číslo: 09008/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3240/2016/OI/VZKÚ ze dne 10.01.2017 
mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
a společností EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
IČO: 45274924, na realizaci stavby „Výstavba technické infrastruktury osady Janová - Polanka 
nad Odrou” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 1 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a uzav ření Smlouvy 
o dílo na „Prov ěření možnosti využití skeletu ul. Biskupská” 
  
Usnesení číslo: 09009/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy o dílo „Prověření možnosti 
využití skeletu na ul. Biskupská” se zhotovitelem: 

Ateliér Altán s.r.o., Kouřimská 4, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO: 48110477 

za cenu nejvýše přípustnou 150.00,-Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 2 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a uzav ření smlouvy 
příkazní na výkon autorského dozoru na stavb ě „ Hasičská zbrojnice 
Pustkovec” 
  
Usnesení číslo: 09010/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na výkon autorského 
dozoru na stavbě „Hasičská zbrojnice Pustkovec” s příkazníkem: 

KOHL Architekti s.r.o. 
28. října 960/178, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
IČO: 28597931 
za cenu nejvýše přípustnou 250.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka „ Osvětlení parkoviš ť za bytovými domy, Svinov”, 
poř. č. 72/2018 
  
Usnesení číslo: 09011/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Osvětlení parkovišť za bytovými domy na ulici Bílovecké v Ostravě-Svinově”, v k. ú. Svinov, 
obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Ostravské komunikace, a.s. 
se sídlem: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava -Mariánské Hory 
IČO: 253 96 544 

za cenu nejvýše přípustnou 692.497,50 Kč bez DPH 
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RM_VZ 5 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce a revitalizace Nám ěstí Republiky -
DÚR+IČ”, po ř. č. 2/2018 
  
Usnesení číslo: 09012/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 08438/RM1418/117 
  
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 vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí včetně výkonu 
inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu 
„Rekonstrukce a revitalizace Náměstí Republiky”, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 1: 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 42767377 

za cenu nejvýše přípustnou 5.642.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka „D ětské dopravní h řiště ZŠ Bílovecká“ po ř. č. 100/2018 
  
Usnesení číslo: 09013/RM1418/125 

(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 
dětského dopravního hřiště v areálu Základní školy Bílovecká v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 
v rozsahu dle předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek ve složení 

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

náhradníci: 

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
2. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
3. Mgr. Renata Kolková, MPA - odbor legislativní a právní 

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 
2. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
4. Ing. Břetislav Glumbík - odbor dopravy 
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
4. Ing. Martin Pácl - odbor dopravy 
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: 31.07.2018
 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: 31.07.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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RM_VZ 7 
Veřejná zakázka „Hasi čská zbrojnice Pustkovec”, po ř. č. 35/2018 
  
Usnesení číslo: 09014/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 08727/RM1418/121 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o změně zadávacích podmínek k veřejné zakázce „Hasičská zbrojnice Pustkovec” zadávané 

ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, a to v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 9 
Návrh na uzav ření veřejné zakázky malého rozsahu a uzav ření Smlouvy 
o dílo a smlouvy p říkazní na akci „Cyklistická trasa A,I - Stará B ělá -
Polanka nad Odrou” 
  
Usnesení číslo: 09015/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o ukončení přípravy stavby „Cyklistická lávka přes Odru v Polance nad Odrou” z důvodu 

nedosažení ekonomického a účelného řešení stavby  

  
2) rozhodla 
  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 

na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby 
včetně inženýrské činnosti pro stavbu „Cyklistická trasa A,I - Stará Bělá - Polanka nad Odrou” 
se zhotovitelem HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., IČO: 45797170, se sídlem 
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, za cenu nejvýše přípustnou 268 600,- Kč bez DPH 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
 

RM_VZ 10 
Návrh na zadání ve řejné zak ázky malého rozsahu a uzav ření smlouvy 
o dílo a smlouvy p říkazní na výkon technického dozoru a koordinátora 
BOZP při realizaci stavby „Náb řeží Ostravice - lokalita most 
Miloše Sýkory - stavba č. 2.3 městský mobiliá ř” 
  
Usnesení číslo: 09016/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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 1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 
na vypracování plánu BOZP, výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP 
po dobu realizace stavby „Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory - stavba č. 2.3 
městský mobiliář” v k. ú. Slezská Ostrava se zhotovitelem (příkazníkem) CITY INVEST 
OSTRAVA, spol. s r.o., Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 48392928, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 11 
Veřejná zakázka „Oprava lesní cesty B řeziny”, po ř. č. 66/2018 
  
Usnesení číslo: 09017/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 08922/RM1418/124 
  
Rada města 
  
1) zrušuje 
  

své usnesení č. 08922/RM1418/124 ze dne 10.04.2018, kterým rozhodla o výběru dodavatele 
a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby „Oprava lesní cesty 
Březiny, k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí” se společností COLAS CZ, a.s., IČO: 26177005, 
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 

  
2) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Oprava lesní cesty Březiny, k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí“ dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu se společností: 

JANKOSTAV s.r.o. 
se sídlem: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava 
IČO: 25855581 

za cenu nejvýše přípustnou 2 756 338,74 Kč bez DPH 
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RM_VZ 12 
Veřejná zakázka „Parkovišt ě Hlubina - PD+I Č+BOZP+AD - II.”, po ř. č. 
106/2018 
  
Usnesení číslo: 09018/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
05 

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

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na vypracování 
projektových dokumentací a plánu BOZP včetně výkonu inženýrské činnosti v rozsahu 
pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně výkonu 
autorského dozoru, vše pro stavbu „Parkoviště Hlubina“ v k. ú. Moravská Ostrava 
a k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

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

náhradníci: 
1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí    
2. Mgr. 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. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
3. Bc. Jan Ševčík - odbor strategického rozvoje 
4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Ing. František Kolařík - člen ZM 
2. Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. - člen RM 
3. Ing. Tomáš Bilan - odbor strategického rozvoje 
4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
6. Mgr. Renata Kolková, MPA - odbor legislativní a právní 
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4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.07.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  
5) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.07.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_VZ 21 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a uzav ření smlouvy 
o dílo a smlouvy p říkazní na výkon technického dozoru a koordiná tora 
BOZP při realizaci stavby „Oprava lesní cesty B řeziny, k. ú. St ará Ves 
nad Ond řejnicí” 
  
Usnesení číslo: 09019/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na vypracování plánu 
BOZP, výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Oprava 
lesní cesty Březiny, k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí“ se zhotovitelem: 

Road control system a.s., se sídlem Sládkova 1920/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO: 27796558 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 23 
Veřejná zakázka „Oprava kanalizace v ul. U Zámku” po ř. č. 85/2018 
  
Usnesení číslo: 09020/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Oprava kanalizace v ul. U Zámku” v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 

HYDROSPOR spol. s r.o. 
se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava 
IČO: 47666374 

za cenu nejvýše přípustnou 1.881.834,62 Kč bez DPH 

  
 

RM_M 22 
Žádost o p řezkoumání rozhodnutí rady m ěsta 
  
Usnesení číslo: 09021/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
89 

  
k usnesení č. 08355/RM1418/116 
  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

žádost firmy QX PROMOTION a. s., zastoupenou Zdeňkou Popkovou, o přezkoumání 
rozhodnutí rady města ze dne 30.01.2018, kdy nevydala předchozí souhlas k záměru pronájmu 
části pozemku parc. č. 3071/10 v k. ú. Svinov za účelem umístění reklamního zařízení, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  odpověď firmě QX PROMOTION a. s., zastoupenou Zdeňkou Popkovou, dle přílohy 2 

předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

zaslat odpověď dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 31.05.2018
 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
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RM_M 72 
Předchozí souhlas rady m ěsta k pronájmu nemovitostí sv ěřených 
městskému obvodu Moravská Ostrava a P řívoz a k nabytí nemovitostí 
do majetku m ěsta 
  
Usnesení číslo: 09022/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (9), písm. u) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k pronájmu: 
       • částí pozemků parc. č. 2620/98, 3362/10, 3362/11, 3362/12 a parc. č. 3350/14 
vše v k. ú. Moravská Ostrava za účelem umístění a provozování 14 ks reklamních CLV panelů 

- 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: 
        • části pozemku parc. č. 836/1 v k. ú. Proskovice, pro městský obvod Proskovice  

  
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: 

        • garáže stojící na pozemku města parc. č. 22/15 v k. ú. Radvanice, pro městský obvod 
Radvanice a Bartovice 

  
 

RM_VZ 24 
Soutěž o návrh „NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU KOSTELNÍ -
BISKUPSKÁ V OSTRAV Ě”, po ř. č. 4/2018 
  
Usnesení číslo: 09023/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
89 

  
k usnesení č. 08149/RM1418/113 
  
Rada města 
  
1) vylučuje 
  

ze soutěže o návrh  vyhlášené k řešení projektu „NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 
KOSTELNÍ - BISKUPSKÁ V OSTRAVĚ” z důvodů uvedených v protokolu o průběhu 
architektonické soutěže účastníky soutěže: 
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účastník č. 3 
Ing. arch. Petr Sobotka 
Vršovická 897/20, 101 00  Praha 10 
IČO: 75359413 

účastník č. 5 
Ing. arch. Martin Cviček 
Nové Dvory Vršavec 2522, 738 01  Frýdek Místek 
IČO: 73762903 

účastník č. 10 
SKUTEK ARCHITECTURE 
Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D. (návrh předložen společně s dalšími  autory dle předloženého 
materiálu) 
Kroftova 6, 150 00  Praha 5, Smíchov 
IČO: 70338957 

účastník č. 13 
OJECTUM s.r.o. 
Ing. arch. Jana Schnappel Hamrová 
Na Dionysce 1754, 160 00  Praha 6 
IČO: 04143116 

účastník č. 16 
Ing. arch. Patrícia Kvasnicová (návrh předložen společně s dalšími  autory dle předloženého 
materiálu) 
Panská Dolina 52, 949 01  Nitra, Slovenská republika 
IČO: 33480010 

účastník č. 17 
Ing. arch. Dávid Chaľ (návrh předložen společně s dalšími  autory dle předloženého materiálu) 
Miletičova 20, 821 08  Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 51006936 

účastník č. 20 
Ing. arch. Andrej Serafin (návrh předložen společně s dalšími  autory dle předloženého 
materiálu) 
Galvanistrasse 14 A3, 10587  Berlín, Německo 
IČO: 43017568 

účastník č. 22 
Milan Chlápek (návrh předložen společně s dalšími  autory dle předloženého materiálu) 
Bratří Hlaviců 76, 755 01  Vsetín 
IČO: 13632761 

účastník č. 23 
Ing. arch. Martin Neruda (návrh předložen společně s dalšími  spoluautory dle předloženého 
materiálu) 
U Pergamenky 454/9b, 170 00  Praha 7 
IČO: 170 00  Praha 7 
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účastník č. 26 
Ing. arch. Jan Kubát (návrh předložen společně s dalšími  autory a spoluautory dle předloženého 
materiálu) 
Štolbova 2094, 500 12  Hradec Králové 12 
IČO: 87840456 

účastník č. 29 
Bc. Ondřej Blaha (návrh předložen společně s dalšími  autory a spoluautory dle předloženého 
materiálu) 
Lesní 2275, 75501  Vsetín 
IČO: 05544092 

účastník č. 32 
STOPRO spol. s r.o. 
Ing. arch. Petr Stojanov (návrh předložen společně s dalšími  autory a spoluautory 
dle předloženého materiálu) 
Radlická 37/901, 150 00  Praha 5 
IČO: 48034614 

účastník č. 35 
Ing. arch. Jiří Huške (návrh předložen společně s dalšími  autory a spoluautory dle předloženého 
materiálu) 
Veveří 461/14, 602 00  Brno 
IČO: 73934348 

účastník č. 43 
ArchiBIM studio s.r.o. 
Ing. arch. et Ing. Jan Fridrich (návrh předložen společně s dalšími  autory a spoluautory 
dle předloženého materiálu) 
Jubilejní 302/41, 700 30  Ostrava - Hrabůvka 
IČO: 737923016 

účastník č. 46 
Ing. arch. Ondřej Vysloužil (návrh předložen společně s dalším autorem dle předloženého 
materiálu) 
Tyršova 1761/14, 702 00  Ostrava 
IČO: 3060755 

  
2) rozhodla 
  

na základě stanoviska poroty uvedeného v protokolu o průběhu architektonické soutěže o výběru 
nejvhodnějšího návrhu a o pořadí soutěžních návrhů na oceněných místech  k soutěži o návrh 
dle § 145 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na řešení 
projektu „NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU KOSTELNÍ - BISKUPSKÁ V OSTRAVĚ”, 
následovně: 
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1. cena - návrh na nejvýše oceněném místě 
   účastník č. 39 
   Ing. arch. Michal Palaščák  
   (návrh předložen společně s dalšími spoluautory dle předloženého materiálu) 
   Lidická 9, 602 00  Brno 
   IČO: 64311261 
   cena - 500.000,- Kč 

2. cena - neudělena 

3. cena - účastník č. 42 
   consequence forma s.r.o. 
   Ing. arch. MArch. Jana Šipulová  
   (návrh předložen společně s dalšími  autory a spoluautory dle předloženého materiálu) 
   Botanická 59, 602 00  Brno 
   IČO: 04849582 
   cena - 200.000,- Kč 

  
3) rozhodla 
  

na základě stanoviska poroty uvedeného v protokolu o průběhu architektonické soutěže na řešení 
projektu „NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU KOSTELNÍ - BISKUPSKÁ V OSTRAVĚ” 
o ocenění odměnami vybraných návrhů, které přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení 
následovně: 

oceněný návrh odměnou účastníka č. 32 
STOPRO spol. s r.o. 
Ing. arch. Petr Stojanov 
(návrh předložen společně s dalšími spoluautory dle předloženého materiálu) 
Radlická 37/901, 150 00  Praha 5 
IČO: 48034614 
odměna - 90.000,- Kč 

oceněný návrh odměnou účastníka č. 9 
PLATFORMA ARCHITEKTI s.r.o. 
Ing. arch. David Průša 
(návrh předložen společně s dalšími autory a spoluautory dle předloženého materiálu) 
Česká 247/32, 602 00  Brno 
IČO: 04359151 
odměna - 70.000,00 Kč 

oceněný návrh odměnou účastníka č. 5 
Ing. arch. Martin Cviček 
Nové Dvory - Vršavec 2522, 738 01  Frýdek - Místek 
IČO: 73762903 
odměna - 40.000,- Kč 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 76/100 
  

RM_M 7 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím dar ů do vlastnictví Zoologické 
zahrady Ostrava, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 09024/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím každého 
z jednotlivých darů dle přílohy č. 1 až č. 6 předloženého materiálu do vlastnictví Zoologické 
zahrady Ostrava, příspěvkové organizace, se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Slezská 
Ostrava, IČO: 00373249 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto usnesení 
  

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 11.05.2018
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 8 
Návrh darovacích smluv uzav řených mezi statutárním m ěstem Ostravou 
a příjemci podpory z projektu „Koruna ze vstupu” 
  
Usnesení číslo: 09025/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 150 000,- Kč právnické osobě: The Kukang Rescue 
program, z. s., IČO: 05611717, se sídlem Vinohradská 208/14, 120 00 Praha 2, dle důvodové 
zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou 
osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 150 000,- Kč pro účely projektu 
The Kukang Rescue Program - ochrana outloňů váhavých a boj proti ilegálnímu obchodu 
se zvířaty v Indonésii na Sumatře dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Derbianus Conservation, 
z. s., IČO: 22858598, se sídlem Kamýcká 129, 165 00 Praha 6, dle důvodové zprávy a uzavření 
darovací smlouvy mezi Statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, 
jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro účely projektu 
Derbianus Conservation - záchrana kriticky ohrožené antilopy Derbyho v Senegalu 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 67 500,- Kč právnické osobě: Centre for Resources, 
Environment and Climate Change (CeREC), IČO: A-1140 (Registration number), se sídlem 
26/17 Phung Chi Kien Street, Cau Giay District, Hanoi City, Vietnam dle důvodové zprávy 
a uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou 
osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 67 500,- Kč pro účely projektu 
TSNM projekt (Langur indočínský) - záchrana a výzkum kriticky ohroženého langura 
indočínského ve Vietnamu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města  

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 67 500,- Kč fyzické osobě: xxxxxxxxx, narozen 
xxxxxxxxxx, adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dle důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem Ostravou 
a uvedenou fyzickou osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 
67 500,- Kč pro účely projektu Coffee and Primate Conversation - ochrana gibona stříbrného
v oblasti Centrální Jáva v Indonésii dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Global Wildlife 
Conservation, IČO: 26-2887967, PO Box 129, Austin, TX 78767-0129 USA, dle důvodové 
zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou 
osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro účely projektu 
Saola Working Group (SWG) - ochrana Annamského pohoří na hranici Laosu a Vietnamu 
s cílem zachránit (nejen) saolu před vyhubením dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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6) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Chráníme mořské želvy z. s., 
IČO: 06608477, Velkoveská 81, 250 72 Předboj dle důvodové zprávy a uzavření darovací 
smlouvy mezi Statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž předmětem
je poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro účely programu Mořskéželvy.cz/Chráníme 
mořské želvy.cz - ochrana mořských želv v Indonésii na Borneu dle přílohy č. 7 předloženého 
materiálu 

  
7) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Yayasan Ekosistem Lestari, 
IČO: AHU-4978.AH.O 1.04.Tahun 2009, se sídlem Jl. K.H. Wahid Hasyim No 51/74; Medan 
Baru; Medan 20154; Sumatera Utara; Indonesia, dle důvodové zprávy a uzavření darovací 
smlouvy mezi Statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž předmětem 
je poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro účely projektu Sumatran Orangutan 
Conservation Program (SOCP) - prevence vyhubení orangutana sumaterského a ochrany jeho 
přirozeného habitatu na Sumatře v Indonésii dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
8) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Green-books.org z. s., 
IČO: 02389355, se sídlem Veleslavínská 150/44, PSČ 162 00, Praha 6, dle důvodové zprávy 
a uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou 
osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro účely projektu 
Green-books.org - poskytování dětských knih o zvířatech, rostlinách a přírodě v indonéském 
jazyce v Indonésii, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu  

  
9) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč fyzické osobě: xxxxxxxxx, narozen 
xxxxxxxxx, adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy a uzavření darovací 
smlouvy mezi Statutárním městem Ostravou a uvedenou fyzickou osobou, jejímž předmětem je 
poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro účely projektu Reintrodukce a ochrana 
kriticky ohrožených ryb gudeí v Mexiku dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 
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10) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Zoo Leipzig GmbH, 
IČO: DE811745996, se sídlem Pfaffendorfer St. 29, 04105 Leipzig, Germany dle důvodové 
zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou 
osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro účely projektu 
The Endangered Primate Rescue Center (EPRC) dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  
11) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 
- zvyšuje financování 
pol. 8115, ORJ 120 ............................... o 460 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery 
§ 3741, pol. 5222 .................................. o 225 tis. Kč 

- zvyšují peněžní dary do zahraničí 
§ 3741, pol. 5531 .................................. o 235 tis. Kč 

  
12) rozhodla 
  

o poskytnutí daru ve výši 10 000,- Kč fyzické osobě: xxxxxxxxxxxxxxx, narozen xxxxxxxx, 
adresa trvalého bydliště xxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy 
mezi Statutárním městem Ostravou a uvedenou fyzickou osobou, jejímž předmětem 
je poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč pro účely projektu Třídění odpadu v Kuta 
Male - redukce znečištění části národního parku Gunung Leuser dle přílohy č. 12 předloženého 
materiálu 

  
13) rozhodla 
  

o poskytnutí daru ve výši 15 000 Kč právnické osobě: Association Européenne Pour l’Etude et la 
Conservation des Lémuriens (AEECL), IČO: Volume LXXX)81)Folio no21, se sídlem Parc 
Zoologique et botanique de Mulhouse, 51 rue du jardin zoologique, 68100 Mulhouse, France, 
dle důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem Ostravou 
a uvedenou právnickou osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 
15 000,- Kč pro účely projektu Projekt Sahamalaza - pravidelné aktivity AEECL týkající 
se ochrany lemura Sclaterova (Eulemur flavifrons) v národním parku Sahamalaza-Nosy 
Radama, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu 
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14) rozhodla 
  

o poskytnutí daru ve výši 15 000 Kč právnické osobě: Stichting The Vulture Conservation 
Foundation, IČO: 411157333, se sídlem Antoon van Hooffplein 1, 6816 SH Arnhem The 
Netherlands, dle důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem 
Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru 
ve výši 15 000,- Kč pro účely projektu Vulture Conservation - ochrana a obnova populací supů 
v Evropě včetně ochrany jejich přirozeného prostředí, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu  

  
15) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 
- zvyšuje financování 
pol. 8115, ORJ 120 ............................ o 40 tis. Kč 

- zvyšují peněžní dary do zahraničí 
§ 3741, pol. 5531, ORJ 190 ............... o 30 tis. Kč 

- zvyšují dary obyvatelstvu 
§ 3741, pol. 5492, ORJ 190 ............... o 10 tis. Kč 

  

  
16) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 14) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
17) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) - 10) tohoto usnesení

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 23.05.2018
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_M 11 
Souhlas se zm ěnou na nemovitých v ěcech, které vyžadují stavební 
povolení nebo ohlášení stavby v Zoologické zahrad ě Ostrava, 
příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 09026/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  v souladu s Čl. IX odst. 2 písm. b) zřizovací listiny ze dne 21.05.2014 Zoologické zahrady 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00373249, se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Ostrava 
- Slezská Ostrava, ve znění jejího Dodatku č. 7 s výstavbou nové nemovité věci, která vyžaduje 
stavební povolení – „Expozice mangusta trpasličí” na pozemku parc. č. 5265/8 v k. ú. Slezská 
Ostrava v areálu Zoo Ostrava dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 1 
Návrh Dodatk ů ke smlouvám o zajišt ění zpětného odb ěru elektroza řízení
  
Usnesení číslo: 09027/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 1278/2006/KaB o zpětném odběru elektrozařízení 

se společností ASEKOL a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  o uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 1134/2006/KaB o zpětném odběru elektrozařízení 

se společností ELEKTROWIN a.s. dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 14 
Veřejná zakázka „Budování ve řejných WC na území m ěsta Ostravy - IZ”, 
poř. č. 64/2018 
  
Usnesení číslo: 09028/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 
- snižují běžné výdaje na: 
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  § 3639, pol. 5166, ORJ 190 o                                              500 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje na: 
  § 3639, pol. 6121, ORG 8225000000, ORJ 190 o               500 tis. Kč 

  
2) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování 
investičního záměru za účelem zajištění přípravy stavby „Pilotní projekt veřejných WC na území 
městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Vítkovice a Mariánské Hory a Hulváky” včetně 
související inženýrské činnosti ve fázi přípravy investičního záměru dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 

ATELIER 38 s.r.o. 
se sídlem: Porážkova 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 25858343 

za cenu nejvýše přípustnou 350.000,- Kč bez DPH 

  
3) ukládá 
  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 14 
Převod p říspěvkové organizace Zoologická zahrada Ostrava, p. o.,
z odboru ochrany životního prost ředí na odbor strategického rozvoje 
  
Usnesení číslo: 09029/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

převod příspěvkové organizace Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO: 00373249, se sídlem Michálkovická 197, 710 00 Ostrava, z odboru ochrany životního 
prostředí na odbor strategického rozvoje s účinností od 01.05.2018 

  
2) schvaluje 
  

doplněk III Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s účinností 
od  01.05.2018 
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3) schvaluje 
  

doplněk III přílohy 3 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
s účinností od 01.05.2018 

  
4) schvaluje 
  

doplněk II přílohy 4 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
s účinností od 01.05.2018 

  
5) schvaluje 
  

návrh znění Dodatku č. 1 ke Směrnici č. 1/2017 Zásady vztahů orgánů města k příspěvkovým 
organizacím zřízeným zastupitelstvem města Ostravy dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
s účinností od 01.05.2018 

  
6) schvaluje 
  

dodatek č. 3 Zásad pro stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací, 
jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
s účinností od 01.05.2018 

  
7) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

- s n i ž u j í  neinvestiční příspěvky na ORJ 190 
na § 3741, pol. 5331, ORG 4270                                                 o                  29 782 tis. Kč 

- s n i ž u j í  neinvestiční příspěvky na ORJ 190 
na § 3741, pol. 5331, ORG 4270, ÚZ 4270                                 o                    7 995 tis. Kč 
  
- s n i ž u j í  investiční příspěvky na ORJ 190 
na § 3741, pol. 6351, ORG 4270                                                 o                       500 tis. Kč 

- z v y š u j í  se neinvestiční příspěvky na ORJ 300 
na § 3741, pol. 5331, ORG 4270                                                 o                 29 782 tis. Kč 

- z v y š u j í  se neinvestiční příspěvky na ORJ 300 
na § 3741, pol. 5331, ORG 4270, ÚZ 4270                                 o                   7 995 tis. Kč 
  
- z v y š u j í  se investiční příspěvky na ORJ 300 
na § 3741, pol. 6351, ORG 4270                                                 o                      500 tis. Kč 
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8) ukládá 
  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 7) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
9) ukládá 
  Magistrátu města Ostravy, odboru financí a rozpočtu, 

aby zajistil v elektronické podobě vydání Dodatku č. 1 ke Směrnici č. 1/2017 Zásady vztahů 
orgánů města k příspěvkovým organizacím zřízeným zastupitelstvem města Ostravy dle bodu 5) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 12 
Zastavení p řípravy projektu AirCzechia pro program LIFE 
  
Usnesení číslo: 09030/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 07279/RM1418/103 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  informaci o zrušení přípravy projektu AirCzechia jeho nositelem, Ministerstvem životního 

prostředí ČR 

  
 

RM_VZ 15 
Návrh na uzav ření Smlouvy na zajišt ění grafických prací k propaga čním 
předmětům a materiál ům 
  
Usnesení číslo: 09031/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění grafických prací k propagačním 
předmětům a materiálům dodavateli  Vladimír Skórka s.r.o., IČO: 02435918, se sídlem 
Křižíkova 2831/2, 702 00 Ostrava, a uzavření smlouvy s danou společností dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu  
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RM_VZ 18 
Veřejná zakázka „PLATFORMA do časného užívání”, po ř. č. 96/2018 
  
Usnesení číslo: 09032/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zhotovení modelu 
provozování služby „dočasné užívání“ nemovitých věcí, resp. volných nebytových prostor 
a prostranství, která bude provozována na území statutárního města Ostravy, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 

Kulturní centrum Cooltour Ostrava z. ú. 
se sídlem: Macharova 302/13, 70200, Ostrava - Přívoz 
IČO: 03849228 

za cenu nejvýše přípustnou 1 860 160,- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 76 
Uzavření Smlouvy na poskytování tiskových služeb se spol . OVANET, 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 09033/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o uzavření Smlouvy na poskytování tiskových služeb se společností OVANET a.s. se sídlem: 

Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 25857568, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 77 
Uzavření sm louvy o poskytování služeb outsourcingu se spol. OV ANET, 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 09034/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o uzavření Smlouvy o poskytování služeb outsourcingu informačních technologií se společností 

OVANET a.s. se sídlem: Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 25857568, dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 78 
Dodatek č. 1 ke smlouv ě na webovou aplikaci zdravaOVA.cz se spol. 
OVANET, a.s. 
  
Usnesení číslo: 09035/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na dodávku programového vybavení a poskytování služeb 
technické podpory provozu a rozvoje informačních systémů se společností OVANET a.s. se 
sídlem: Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 25857568, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 2 
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouv ě o obhospoda řování cenných papír ů 
s Českou spo řitelnou, a.s. 
  
Usnesení číslo: 09036/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o  uzavření Dodatku č. 1 ke  Smlouvě o obhospodařování cenných papírů ze dne 27.03.2012, 
evidenční číslo 1103/2012//OFR mezi Českou spořitelnou, a.s. Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 
PSČ 140 00, IČO: 45 24 47 82, a Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava, IČO 00845451, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 4 
Výběr nejvýhodn ější nabídky úv ěru pro m ěstský obvod Vítkovice ve výši 
27 mil. K č na akci „Rozd ělení stávajících byt ů na byty menší 
Štramberská 2B a 4, Ostrava-Vítkovice“ 
  
Usnesení číslo: 09037/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru nejvýhodnější nabídky úvěru pro městský obvod Vítkovice ve výši 27 mil. Kč. 
na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ve znění přílohy č. 2 předloženého 
materiálu od poskytovatele 
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Česká spořitelna, a. s. 
se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 
IČO: 45244782 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Smlouvy o úvěru mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 
729 30 Ostrava, IČO: 00845451, a Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 
Praha 4, IČO: 45244782, dle návrhu smlouvy ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D., 
předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 23.05.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 54 
Prodej podílových list ů AKRO investi ční spole čnosti a. s. nabytých 
po P. S. 
  
Usnesení číslo: 09038/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o prodeji 866 ks podílových listů AKRO akciového fondu nových ekonomik, otevřený podílový 
fond, ISIN CZ0008473378 emitenta AKRO investiční společnost a. s., nabytých po zůstaviteli 
xxxxxxxxxxx, posledně bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zemř. dne xxxxxxxxx, 
a o podání Žádosti o odkoupení podílových listů AKRO investiční společnosti, a. s., se sídlem 
Slunná 25, 162 00 Praha 6, IČO: 49241699, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 81 
Úpravy rozpo čtu r. 2018 
  
Usnesení číslo: 09039/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu 

a) Mariánské Hory a Hulváky ve výši 400 tis. Kč na dofinancování akce „Rekonstrukce 
bytového domu Bílá 1975/2, Ostrava-Mariánské Hory” 
b) Vítkovice ve výši 12 228 tis. Kč na akci „Revitalizace bytových domů 
Syllabova 26,28,30,32,34” 
c) Radvanice a Bartovice ve výši 1 800 tis. Kč na akce „Chodník podél ul. Těšínské - úsek 
Nad Obcí - Újezdní” a „Údržba autobusových nástupišť” 
d) Poruba ve výši 4 250 tis. Kč na výkupy nemovitostí v lokalitě Zámeckého parku 
v Ostravě-Porubě 
e) Slezská Ostrava ve výši 648 tis. Kč na zpracování projektových dokumentací včetně 
inženýrské činnosti akce „Regenerace sídliště Mírová 1. etapa” 

  
2) schvaluje 
  

závazný ukazatel - investiční příspěvek na rok 2018 organizaci Domov Sluníčko, 
Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO: 70631832, na základě smlouvy o závazku 
veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02823/2015/SOC, ve výši 605 tis. Kč, 
účelově určený na náklady spojené se zpracováním projektové dokumentace a průzkumných 
prací - rekonstrukce střech domova s časovou použitelností od 01.05.2018 do 31.12.2018 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 
na § 3522, pol. 2229, ORJ 170, ÚZ 1070, org. 4241 o 1 972 tis. Kč (C.5.) 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
(A.1.) na pol. 4116, org. 86000000, ÚZ 109517018 o 1 585 tis. Kč 
                                                         ÚZ 109117017 o 280 tis. Kč 
(A.2.) na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 104513013 o 906 tis. Kč 
                                                ÚZ 104113013 o 107 tis. Kč  

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13307 o 190 tis. Kč (A.3.) 
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- investiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4222, ORJ 120, ÚZ 212 o 2 200 tis. Kč (A.4.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ORJ 120, org. 603 o 755 tis. Kč (E.1.) 
                                                                 o 684 tis. Kč (E.2.) 

- běžné výdaje 
(A.1.) na ORJ 300, § 3639, org. 107000000, ÚZ 109517018, pol. 5175 o 85 tis. Kč 
                                                                       ÚZ 109117017, pol. 5175 o 15 tis. Kč 
          na ORJ 130, § 3639, org. 107000000, ÚZ 109517018, pol. 5173 o 43 tis. Kč 
                                                                        ÚZ 109117017, pol. 5173 o 8 tis. Kč    
          na ORJ 135, § 6171, org. 107000000, ÚZ 109517018, pol. 5011 o 1 087 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5031 o 272 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5032 o 98 tis. Kč 
                                                                       ÚZ 109117017, pol. 5011 o 192 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5031 o 48 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5032 o 17 tis. Kč  
na § 6171, pol. 5169, ORJ 132, org. 8940 o 1 900 tis. Kč (B.1.) 
na § 6171, pol. 5021, ORJ 300 o 11 tis. Kč (C.1.) 
(C.3.) na ORJ 230, § 2219, pol. 5169, org. 3247 o 400 tis. Kč 
                                            pol. 5171, org. 3247 o 3 600 tis. Kč 
na § 6211, pol. 5132, ORJ 290 o 5 tis. Kč (C.6.) 
na § 3639, pol. 5909, ORJ 137 o 300 tis. Kč (C.7.) 
(C.9.) na ORJ 121, pol. 5512, pol. 5171, ÚZ 1020 o 500 tis. Kč 
                                                pol. 5137, ÚZ 1020 o 273 tis. Kč 
                                                pol. 5139, ÚZ 1020 o 227 tis. Kč 
(E.3.) na ORJ 135, § 6112, pol. 5023 o 360 tis. Kč 
                                            pol. 5032 o 40 tis. Kč 
                               § 6171, pol. 5011 o 2 290 tis. Kč 
                                            pol. 5031 o 570 tis. Kč 
                                            pol. 5032 o 190 tis. Kč 
                                            pol. 5011, ÚZ 90002 o 110 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 90002 o 30 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 90002 o 10 tis. Kč 
(C.10.) na ORJ 130, § 3639, pol. 5173, org. 90000000, ÚZ 112500000 o 22 tis. Kč 
                                                                                        ÚZ 112103639 o 4 tis. Kč 
(C.13.) na ORJ 135, § 6171, org. 106000000, ÚZ 111500000, pol. 5011 o 120 tis. Kč 
                                                                                                   pol. 5031 o 30 tis. Kč 
                                                                                                   pol. 5032 o 11 tis. Kč 
                                                                         ÚZ 111100000, pol. 5011 o 22 tis. Kč 
                                                                                                   pol. 5031 o 5 tis. Kč 
                                                                                                   pol. 5032 o 2 tis. Kč 
                 ORJ 130, § 3719, pol. 5173, org. 106000000, ÚZ 111500000 o 11 tis. Kč 
                                                                                          ÚZ 111100000 o 2 tis. Kč 
na § 3419, pol. 5164, ORJ 161 o 13 tis. Kč (C.14.) 
(C.17.) na ORJ 135, § 6171, org. 91000000, ÚZ 109517018, pol. 5011 o 876 tis. Kč 
                                                                                                pol. 5031 o 219 tis. Kč 
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                                                                                                pol. 5032 o 79 tis. Kč 
                                                                       ÚZ 109117017, pol. 5011 o 155 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5031 o 39 tis. Kč 
                                                                                                 pol. 5032 o 14 tis. Kč   
                                 § 3639, pol. 5173, org. 91000000, ÚZ 109517018 o 17 tis. Kč 
                                                                                        ÚZ 109117017 o 3 tis. Kč  
(C.20.) na ORJ 130, § 6112, pol. 5139, org. 2400 o 30 tis. Kč 
                                                               org. 2401 o 2 tis. Kč 
                                                               org. 2410 o 5 tis. Kč 
                                                               org. 2411 o 15 tis. Kč 
                                                               org. 2412 o 2 tis. Kč 
                                                               org. 2413 o 2 tis. Kč 
                                                               org. 2414 o 2 tis. Kč 
                                                               org 2415 o 10 tis. Kč    
                                                               org. 2416 o 5 tis. Kč 
                                 § 6171, pol. 5139, org. 2406 o 25 tis. Kč 
                                 § 6112, pol. 5176 o 50 tis. Kč 
                                 § 6171, pol. 5139, org. 6000 o 50 tis. Kč    

- kapitálové výdaje 
na § 5522, pol. 6121, ORJ 230, ÚZ 212, org. 8127 o 2 200 tis. Kč (A.4.) 
(C.3.) na ORJ 230, § 2221, pol. 6121, ÚZ 1080, org. 3202 o 10 431 tis. Kč 
                                                                             org. 3195 o 2 500 tis. Kč 
                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 1080, org. 3209 o 616 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7334 o 300 tis. Kč  
                               § 2221, pol. 6121, ÚZ 1080, org. 3237 o 2 000 tis. Kč 
                ORJ 137, § 3639, pol. 6130, ÚZ 95, org. 3212 o 151 tis. Kč   
na § 3599, pol. 6909, ORJ 170, ÚZ 1070 o 1 972 tis. Kč (C.5.) 
na § 2271, pol. 6122, ORJ 100 o 1 330 tis. Kč (C.8.) 
na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 920 tis. Kč (C.15.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 610 o 400 tis. Kč (C.2.) 
                                                                   org. 607 o 12 228 tis. Kč (C.3.)    
                                                                   org. 617 o 1 800 tis. Kč (C.4.) 
                                   ORJ 120, org. 504, ÚZ 7608 o 977 tis. Kč (C.11.) 
                                                   org. 604, ÚZ 7608 o 5 tis. Kč (C.11.) 
                                   ORJ 120, ÚZ 3500, org. 603 o 648 tis. Kč (C.18.) 
                                                                   org. 605 o 4 250 tis. Kč (C.16.)  

- neinvestiční transfery 
(A.2.) na ORJ 180, § 4350, pol 5336, ÚZ 104513013, org. 34 o 362 tis. Kč 
                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 104513013, org. 34 o 544 tis. Kč 
                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 104113013, org 34 o 43 tis. Kč 
                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 104113013, org. 34 o 64 tis. Kč  
na § 3529, pol. 5336, OR 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 190 tis. Kč (A.3.) 
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- investiční transfery 
na § 2212, pol. 6342, ORJ 100, org. 3408 o 4 050 tis. Kč (C.12.) 
(C.19.) na ORJ 180, § 4350, pol. 6351, org. 34 o 242 tis. Kč 
                                 § 4357, pol. 6351, org. 34 o 363 tis. Kč 

z v y š u j e 

- rozpočtová rezerva města 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 755 tis. Kč (E.1.) 
                                                  o 684 tis. Kč (E.2.)  

- financování 
na pol. 8115, ORJ 120 o 1 900 tis. Kč (B.1.)  
                      ORJ 120, ÚZ 1020 o 1 000 tis. Kč (C.9.)      

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 4 000 tis. Kč (C.3.) 
na § 6211, pol. 5136, ORJ 290 o 5 tis. Kč (C.6.) 
na § 3639, pol. 5164, ORJ 137 o 300 tis. Kč (C.7.) 
(C.10.) na ORJ 300, § 3639, org. 90000000, ÚZ 112500000, pol. 5164 o 1 tis. Kč   
                                                                                                  pol. 5169 o 7 tis. Kč 
                                                                                                  pol. 5175 o 15 tis. Kč 
                                                                         ÚZ 112103639, pol. 5169 o 1 tis. Kč 
                                                                                                   pol. 5175 o 2 tis. Kč 
(C.11.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5909, ÚZ 7608 o 805 tis. Kč 
                                                                              o 177 tis. Kč  
(C.13.) na ORJ 300, § 3719, pol. 5169, org. 106000000 o 190 tis. Kč 
                                                                                         o 13 tis. Kč 
na § 3419, pol. 5139, ORJ 161 o 13 tis. Kč (C.14.) 
na § 3745, pol. 5169, ORJ 190 o 920 tis. Kč (C.15.) 
(C.20.) na ORJ 130, § 6112, pol 5194, org. 2400 o 30 tis. Kč 
                                                              org. 2401 o 2 tis. Kč 
                                                              org. 2410 o 5 tis. Kč 
                                                              org. 2411 o 15 tis. Kč   
                                                              org. 2412 o 2 tis. Kč    
                                                              org. 2413 o 2 tis. Kč 
                                                              org. 2414 o 2 tis. Kč 
                                                              org. 2415 o 10 tis. Kč 
                                                              org. 2416 o 5 tis. Kč 
                                § 6171, pol. 5194, org. 2406 o 25 tis. Kč 
                                § 6112, pol. 5167 o 50 tis. Kč 
                                § 6171, pol. 5139 o 50 tis. Kč  

- kapitálové výdaje 
na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 400 tis. Kč (C.2.) 
                                                  o 1 800 tis. Kč (C.4.)  
                                   ORJ 230, ÚZ 1080 o 13 547 tis. Kč (C.3.) 
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(C.3.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3212 o 151 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7307 o 53 tis. Kč 
                                                                         org. 7039 o 247 tis. Kč  
                               § 6409, pol. 6909, ÚZ 1080 o 2 000 tis. Kč 
                               § 3612, pol. 6121, org. 1017 o 12 228 tis. Kč 
na § 2212, pol. 6121, ORJ 100, org. 3093 o 1 330 tis. Kč (C.8.) 
na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 4 250 tis. Kč (C.16.) 
na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, org. 8064 o 648 tis. Kč (C.18.) 
                                                                   o 605 tis. Kč (C.19.) 

- investiční transfery 
na § 2212, pol. 6359, ORJ 100, org. 3408 o 4 050 tis. Kč (C.12.) 

s n i ž u j e 

- účelová rezerva odboru strategického rozvoje 
na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636, ORJ 300 o 11 tis. Kč (C.1.) 

- rezerva odboru vnitřních věcí 
(C.17.) na ORJ 260, § 3639, pol. 5901 o 1 382 tis. Kč 
                                                              o 20 tis. Kč 

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 3 600 tis. Kč (E.3.) 

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (C.2.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 610 o 400 tis.Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci „Rekonstrukce bytového domu Bílá 1975/2, 
Ostrava-Mariánské Hory” 
na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 1000003000000 o 400 tis. Kč 

městský obvod Radvanice a Bartovice (C.4.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 617 o 1 800 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci „Chodník podél ul. Těšínská - úsek Nad Obcí - Újezdní” a 
„Údržba autobusových nástupišť” na § 22xx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 1700024000000 o 1 800 
tis. Kč 

městský obvod Ostrava-Jih (C.11.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 504 o 977 tis. Kč 
                                                   org. 604 o 5 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 977 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje 
na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 7608 o 5 tis. Kč 
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městský obvod Vítkovice (C.3.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 607 o 12 228 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci revitalizace bytových domů Syllabova 26,28,30,32,34 
na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxxxx, org. 187 o 12 228 tis. Kč 

městský obvod Slezská Ostrava (C.18.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 603 o 648 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci regenerace sídliště Mírová osada 1. etapa 
na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 0310304000000 o 648 tis. Kč 

městský obvod Poruba (C.16.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 605 o 4 250 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na výkupy nemovitostí v lokalitě Zámeckého parku v Ostravě-Porubě 
na § xxxx, pol. 61xx, ÚZ 3500, org. 0506121000000 o 4 250 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 13 
Žádost DPO o rozší ření účelu použití schváleného limitovaného objemu 
jízdenek pro  sout ěže o možnosti jejich poskytnutí jako ocen ění 
za mimo řádný po čin v oblasti p ůsobnosti Dopravního podniku Ostrava 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 09040/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
39 

  
k usnesení č. 06228/RM1418/90 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s rozšířením účelu použití schváleného limitovaného objemu jízdenek pro soutěže o možnosti 
jejich poskytnutí jako ocenění za mimořádný počin v oblasti působnosti Dopravního podniku 
Ostrava a.s. 
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RM_MZP 2 
Návrh na jmenování ředitelky Archivu m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 09041/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

jmenovat ředitelkou Archivu města Ostravy paní Mgr. Hanu Šústkovou, Ph.D., nar. xxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, s účinností od 01.07.2018 

  
 

RM_MZP 3 
Navýšení po čtu funk čních míst odboru ochrany životního prost ředí 
k 01.06.2018 
  
Usnesení číslo: 09042/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  zvýšení počtu funkčních míst odboru ochrany životního prostředí ze 71 na 72 s účinností 

od 01.06.2018 

  
2) stanovuje 
  s účinností od 01.06.2018 celkový počet funkčních míst pro zaměstnance statutárního města 

Ostravy v pracovním poměru zařazených do magistrátu na 982 

  
 

RM_M 6 
Memorandum o spolupráci mezi statutárním m ěstem Ostrava -
městským obvodem Poruba a Fondem dalšího vzd ělávání - předchozí 
souhlas rady m ěsta 
  
Usnesení číslo: 09043/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s uzavřením Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Ostrava - městským obvodem 
Poruba a Fondem dalšího vzdělávání - státní příspěvková organizace, se sídlem 
Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7, IČO:00405698, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 30 
Kácení d řevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 09044/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) s kácením 1 ks břízy o obvodu kmene 116 cm, rostoucí na pozemku parc. č. 417/15 – ostatní 
plocha, silnice v k. ú. Muglinov, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) s kácením 1 ks javoru o obvodu kmene 130 cm, rostoucího na pozemku parc. č. 231/1 
– zahrada v k. ú. Přívoz, obec Ostrava a 2 ks olše o obvodech kmenů 30 cm a 400 cm, rostoucích 
na pozemku parc. č. 1304 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, a to v rámci 
stavby „Parkoviště v Ostravě - Přívoze u tramvajové smyčky Hlučínská”, pro žadatele stavby: 
SHB, a.s., projekce dopravních staveb, Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČO: 25324365, 
na základě plné moci investora stavby: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 
729 30  Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c) s kácením 12 ks lip o obvodech kmenů 73 cm, 72 cm, 74 cm, 73 cm, 74 cm, 74 cm, 86 cm, 
22 cm, 22 cm, 23 cm, 24 cm a 24 cm, rostoucích na pozemku parc. č. 371/91 - ostatní plocha, 
zeleň v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, a to v rámci stavby „Parkovací stání na ul. J. Kotase”, 
pro žadatele stavby: IVITAS, a.s., Ruská 83/24, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO: 2535755, 
na základě plné moci investora stavby: Statutární město Ostrava,  městský obvod Ostrava - Jih, 
Horní 791/3, 700 30 Ostrava – Jih, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil vyhotovení žádostí o zahájení řízení o povolení kácení dřevin a vydání rozhodnutí 
příslušným správním orgánem dle bodu 1a) tohoto usnesení a souhlas s kácením dřevin 
a s podáním žádosti o zahájení řízení o povolení kácení dřevin a vydání rozhodnutí příslušným 
správním orgánem dle bodu 1b) a 1c) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 27.04.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu žádostí o povolení kácení dřevin a souhlasů s kácením dřevin a s podáním žádostí 
o povolení kácení dřevin dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 27.04.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 71 
Návrh na souhlas ke stavb ě na pozemcích v katastrálním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti 
  
Usnesení číslo: 09045/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
84 

Rada města 
  
1) souhlasí 
  jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní  pozemek  parc. č. 368/2 –

ostatní plocha, dráha v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby „Přístavba 
skladu k objektu dílny parc. č. 369” na pozemku parc. č. 368/1 - zahrada v k. ú. Nová Bělá, 
obec Ostrava, pro žadatele stavby: atelier SIKORA spol. s.r.o., 28. října 1851/84, 
702 00  Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 62300296, na základě plné moci investora 
stavby: Amerex trade s.r.o., V zahradách 2052, 708 00  Ostrava - Poruba, IČO: 25388461, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušného souhlasu se stavbou dle bodu 1) tohoto usnesení a s tím spojené 
veškeré úkony 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 27.04.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasu se stavbou dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 27.04.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 73 
Návrh na prodej movitých v ěcí formou aukce 
  
Usnesení číslo: 09046/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 07902/RM1418/110 

Rada města 
  
1) ruší 
  

bod 1) svého usnesení č. 07902/RM1418/110 ze dne 28.11.2017, ve kterém rozhodla o prodeji 
použitých movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Ostravy formou aukce 
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2) rozhodla 
  

o prodeji použitých movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Ostravy formou aukce, takto:
a) speciální požární automobil AVIA A 31 K, RZV OVA 95-48, VIN 83-03436/83, rok výroby 
1983, pořizovací hodnota 1.470.320,- Kč, zůstatková hodnota 1,- Kč, i. č. 67786 
b) speciální požární automobil AVIA A 30 DV9 12, RZV OVA 47-85, VIN 79-02121/79, 
rok výroby 1979, pořizovací hodnota 1.469 085,- Kč, zůstatková hodnota 1,- Kč, i. č. 67782 
c) speciální požární automobil AVIA A 31.1K DA 12, RZV OVB 50-71, 
VIN TNAA31KJ012706/88, rok výroby 1988, pořizovací hodnota 1.493 464,- Kč, zůstatková 
hodnota 1,- Kč, i. č. 97769 
d) speciální požární automobil AVIA A 31.1K DA 12, RZV OVB 73-48, 
VIN TNAA31KL008528/90, rok výroby 1990, pořizovací hodnota 1.475.822,- Kč, zůstatková 
hodnota 1,- Kč, i. č. 67779 
e) speciální požární automobil AVIA A 30 DV6 12, RZV OVA 47-84, VIN 79-02090/79, 
rok výroby 1979, pořizovací hodnota 1.470.020,- Kč, zůstatková hodnota 1,- Kč, i. č. 67781 
f) speciální požární automobil AVIA A 31K DA 12, RZV OVB 62-09, VIN 83-06446/83, 
rok výroby 1983, pořizovací hodnota 1.470.102,- Kč, zůstatková hodnota 1,- Kč, i. č. 67783 
g) speciální požární automobil AVIA A 31.1K DA 12, RZV OVB 74-73, 
VIN TNAA31KL009237/90, rok výroby 1990, pořizovací hodnota 1.476.829,- Kč, zůstatková 
hodnota 1,- Kč, i. č. 67777 
h) speciální požární automobil AVIA A 30.DV9 12, RZV OVA 80-36, VIN 81-04895/81, 
rok výroby 1981, pořizovací hodnota 1.473.001,- Kč, zůstatková hodnota 1,- Kč, i. č. 67784 

  
 

RM_VZ 3 
Provedení nového informa čního a naviga čního ozna čení multifunk čních 
budov areálu Mor avskoslezského inova čního centra a. s. v Ostrav ě 
Pustkovci 
  
Usnesení číslo: 09047/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti FACTORY velkoplošný tisk s.r.o., 
Šachetní 1275, 739 34 Šenov u Ostravy, IČO: 41030192, za cenu 146 705,- Kč bez DPH 

  
2) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 27.04.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 8 
Veřejná zakázka „ Rekonstrukce kotelny Archivu m ěsta Ostravy” 
poř. č. 44/2018 
  
Usnesení číslo: 09048/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Rekonstrukce kotelny Archivu města Ostravy ” v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 

IGB Holding, a.s. 
se sídlem: Stodolní 851/4, 702 00 Ostrava 
IČO: 60792434 

za cenu nejvýše přípustnou 1.034.815,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 13 
Veřejná zakázka „ Rekonstrukce hygienických za řízení v levém k řídle 
budovy Nové radnice”, po ř. č. 31/2018 
  
Usnesení číslo: 09049/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Rekonstrukce hygienických zařízení v levém křídle budovy Nové radnice” v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

JVAgro Morava s.r.o. 
se sídlem: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
IČO: 26826411 

ze cenu nejvýše přípustnou 4.443.062,33 Kč bez DPH 
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RM_VZ 16 
Návrh rozhodnutí o výb ěru dodavatele kancelá řských pot řeb a papíru 
pro statutární m ěsto Ostrava, právnické osoby z řízené a založené 
statutárním m ěstem Ostrava, pop řípadě městskými obvody 
  
Usnesení číslo: 09050/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 08302/RM1418/115 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě zpráv o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření rámcových dohod 
na dodávku kancelářských potřeb a papíru pro resort statutárního města Ostrava, za podmínky 
předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, a to 

- pro část 1. veřejné zakázky - Kancelářské potřeby s účastníkem ASTRA kancelářské potřeby 
s.r.o., se sídlem: Kosmonautů 670/88, 734 01 Karviná - Ráj, IČO: 27791661, 

- pro část 2. veřejné zakázky - Papír s účastníkem OFFICE DEPOT s.r.o., se sídlem: Floriánova 
2461, 253 01 Hostivice, IČO: 64942503 

za jednotkové ceny dle uskutečněné elektronické aukce v zadávacím řízení 

  
 

RM_VZ 19 
Schválení zadávací dokumentace pro ve řejnou zakázku na sdružené 
služby dodávky zemního plynu v kategorii maloodb ěr pro SMO, m ěstské 
obvody, DPO a.s. a ostatní m ěstské organizace do konce roku 2018 
  
Usnesení číslo: 09051/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele uvedené v předloženém materiálu k podání nabídek v jednacím řízení 
bez uveřejnění podle hlavy V zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, na zajištění sdružených služeb dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava 
a městské organizace na období do konce roku 2018 v rozsahu příloh č. 1 - 7 předloženého 
materiálu 
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RM_VZ 20 
Schválení zadávací dokumentace p ro ve řejnou zakázku na sdružené 
služby dodávky elekt řiny v kategorii NN pro Statutární m ěsto Ostrava, 
městské obvody, Dopravní podnik Ostrava a.s. a ostatn í městské 
organizace do konce roku 2018 
  
Usnesení číslo: 09052/RM1418/125 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele uvedené v předloženém materiálu k podání nabídek v jednacím řízení 
bez uveřejnění podle hlavy V zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, na zajištění sdružených služeb dodávky elektrické energie pro statutární město Ostrava 
a městské organizace na období do konce roku 2018 v rozsahu příloh č. 1 - 7 předloženého 
materiálu  

  
 

 

 


