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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 11.09.2018 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

10067/RM1418/136 RM_M 0 Schválení programu 136. schůze rady města 

konané dne 11.09.2018 

35 

10068/RM1418/136 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti OVANET a.s. 

45 

10069/RM1418/136 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

45 

10070/RM1418/136 RM_M 22 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana 

Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 

p.o., do Švýcarska ve dnech 15.-21.08.2018 

42 

10071/RM1418/136 RM_M 31 Návrh na souhlas s přípravou a podáním žádosti     

o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního 

operačního programu pro projekt “Ostrčilova - 

inovace” 

50 

10072/RM1418/136 RM_M 32 Návrh na souhlas s přípravou a podáním žádosti       

o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního 

operačního programu pro projekt “Energetické 

úspory v BD Úprkova 11” 

50 

10073/RM1418/136 RM_M 33 Návrh na podání žádosti o dotaci z Operačního 

programu Životní prostředí pro projekt 

“Revitalizace aleje na ul. Sadová v úseku           

od Dětského ráje po ul. Na Bělidle” 

50 

10074/RM1418/136 RM_M 54 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci          

v rámci “Programu na podporu poskytování 

sociálních služeb” (dotace z kapitoly 313 - MPSV 

státního rozpočtu) pro poskytovatele sociálních 

služeb na rok 2019 

50 

10075/RM1418/136 RM_M 28 Návrh na uzavření darovací smlouvy 25 

10076/RM1418/136 RM_M 29 Návrh na nájem psa k výkonu služby u Městské 

policie Ostrava 

25 

10077/RM1418/136 RM_M 30 Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem 

statutárního města Ostravy v užívání Městské 

policie Ostrava 

25 

10078/RM1418/136 RM_M 23 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Jany Secové, ředitelky Střediska volného 

času Korunka, p.o., do Švýcarska (Neuenburg)    

ve dnech 26.-29.10.2018 

01 

10079/RM1418/136 RM_M 47 Návrh na uzavření dohody o spolupráci při 

pořádání společného reprezentačního plesu 

statutárního města Ostravy a Moravskoslezského 

kraje 

01 

10080/RM1418/136 RM_M 48 Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace 

společnosti Ostravský informační servis, s. r. o. 

na úpravy v objektech Výstaviště Černá louka - 

01 
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pavilonu A, pavilonu A1 a vstupní věži 

Slezskoostravského hradu v rámci nové koncepce 

vývoje Černé louky 

10081/RM1418/136 RM_M 53 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Marcely Mrózkové Heříkové, členky rady 

města, do Polska (Katowice) dne 13.09.2018            

a doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně 

primátora, do Polska (Katowice) dne 14.09.2018 

01 

10082/RM1418/136 RM_M 73 Zvýšení neinvestiční účelové dotace - návrh na 

uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě    

o poskytnutí neinvestiční účelové dotace               

z rozpočtu statutárního města Ostravy               

ev. č. 0045/2018/KP ze dne 4. 1. 2018 

01 

10083/RM1418/136 RM_M 79 Uplatnění smluvní pokuty za porušení povinnosti 

dle smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti 

28 

10084/RM1418/136 RM_M 80 Informace o obdrženém návrhu na úpravu 

smluvního vztahu 

28 

10085/RM1418/136 RM_M 51 Projednání informace o zahájené přípravě             

a podané žádosti o dotaci pro projekt 

“MORAVANÉ A ORAVANÉ 

SPOLUPRACUJÍ” z Akceptace Rozhodnutí           

o poskytnutí dotace z Operačního programu 

INTERREG V-A Slovenská republika-Česká 

republika příspěvkové organizace Domov pro 

seniory Kamenec, Slezská Ostrava 

86 

10086/RM1418/136 RM_M 49 Návrh na změnu podmínek čerpání a vyúčtování 

investičních příspěvků poskytnutých Domovu 

Magnolie, příspěvková organizace 

41 

10087/RM1418/136 RM_M 1 Informativní zpráva o naplňování Koncepce 

transformace sociálních služeb zajišťovaných 

příspěvkovými organizacemi 

86 

10088/RM1418/136 RM_M 9 Návrh na poskytnutí mimořádné účelové dotace 

BOTUMY s.r.o., se sídlem Sokolská třída 

1263/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, 

IČO: 06279333 

86 

10089/RM1418/136 RM_M 10 Koncepce rodinné politiky statutárního města 

Ostravy na období 2019-2022 Akční plán na rok 

2019 

86 

10090/RM1418/136 RM_M 50 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě                 

o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

86 

10091/RM1418/136 RM_M 13 Návrh na udělení souhlasu s vyřazením                  

a likvidací neupotřebitelných movitých věcí 

svěřených k hospodaření právnické osobě 

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace 
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10092/RM1418/136 RM_M 7 Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku na 

provoz na rok 2019 organizaci Komorní scéna 

Aréna, p.o. 

42 

10093/RM1418/136 RM_M 16 Návrh na poskytnutí neinvestičního účelového 

příspěvku Národnímu divadlu 

moravskoslezskému, p.o., a neinvestičních 

účelových dotací spolkům L&L music, z.s., 

Moravský dětský folklorní soubor – HOLÚBEK, 

z.s., a Ševčík - Moravský folklorní soubor, z.s. 

60 

10094/RM1418/136 RM_M 14 Návrh na udělení souhlasu s prodejem přebytečné 

movité věci svěřené k hospodaření právnické 

osobě Divadlo loutek Ostrava, příspěvková 

organizace 

42 

10095/RM1418/136 RM_M 15 Návrh na udělení souhlasu s prodejem přebytečné 

movité věci svěřené k hospodaření právnické 

osobě Janáčkova filharmonie Ostrava, 

příspěvková organizace 

42 

10096/RM1418/136 RM_M 11 Žádost Divadla loutek Ostrava, p.o., o změnu 

dramaturgického záměru projektu a o změnu 

účelu použití finančních prostředků schválených 

na realizaci projektu 

31 

10097/RM1418/136 RM_M 12 Žádost o úpravu účelu použití poskytnutého 

transferu v oblasti kultury 

31 

10098/RM1418/136 RM_M 6 Program na poskytování peněžních prostředků          

z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 

2019 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti 

87 

10099/RM1418/136 RM_M 17 Programy na podporu sportu z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2019 

91 

10100/RM1418/136 RM_M 20 Návrh na poskytnutí účelových dotací                  

a příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy 

na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky 

v mateřských, základních a středních školách na 

území SMO pro školní rok 2018/2019 - 2. kolo 

60 

10101/RM1418/136 RM_M 52 Žádosti obchodní společnosti VÍTKOVICE 

ARÉNA, a.s., o poskytnutí účelové dotace            

z rozpočtu statutárního města Ostravy na Pořízení 

projektové dokumentace pro rekonstrukci 

zařízení vzduchotechniky haly OSTRAVAR 

ARÉNA a o uzavření dodatku k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí účelové dotace 

45 

10102/RM1418/136 RM_M 81 Žádost obchodní společnosti Sportovní                   

a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.,              

o poskytnutí příslibu spolufinancování projektu 

Snížení energetické náročnosti objektů SAREZA 

45 

10103/RM1418/136 RM_M 19 Návrh na neuzavření souhlasného prohlášení         

k pozemku p. č. st. 1717, v k.ú. Mariánské Hory, 

obec Ostrava 

 

08 
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10104/RM1418/136 RM_M 83 Návrh prodat nemovité věci ve vlastnictví SMO  

v “Rozvojové zóně Hrušov” 

08 

10105/RM1418/136 RM_M 2 Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Polanka nad 

Odrou, obec Ostrava a návrh na jejich svěření 

městskému obvodu Polanka nad Odrou 

08 

10106/RM1418/136 RM_M 3 Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Svinov, 

obec Ostrava 

08 

10107/RM1418/136 RM_M 4 Návrh na záměr města prodat nemovité věci          

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

08 

10108/RM1418/136 RM_M 5 Informace ke Kupní smlouvě ev.č. 2983/2017/MJ 

(areál VTP Ostrava - Pustkovec) 

08 

10109/RM1418/136 RM_M 24 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy 

o zřízení služebnosti 

08 

10110/RM1418/136 RM_M 25 Návrh přijmout dar splaškové kanalizace              

a vodovodu v k. ú. Polanka nad Odrou, obec 

Ostrava a uzavřít darovací smlouvu a smlouvu           

o zřízení služebnosti se spol. ALPEX servis a.s. 

08 

10111/RM1418/136 RM_M 26 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy 

o zřízení služebnosti pro společnost Dopravní 

podnik Ostrava a.s. 

08 

10112/RM1418/136 RM_M 27 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci         

v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava 

08 

10113/RM1418/136 RM_M 37 Předchozí souhlas rady města k prodeji 

nemovitých věcí svěřených městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

08 

10114/RM1418/136 RM_M 38 Předchozí souhlas rady města k prodeji 

nemovitých věcí svěřených městskému obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky 

08 

10115/RM1418/136 RM_M 39 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do 

pozemku ve vlastnictví SMO v k. ú. Hrušov, obec 

Ostrava, a návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene s GasNet, 

s.r.o. jako budoucím oprávněným a OZO Ostrava 

a.s. jako investorem 

08 

10116/RM1418/136 RM_M 40 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě          

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

08 

10117/RM1418/136 RM_M 41 Návrh koupit a svěřit pozemek v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, lokalita Hornopolní           

a uzavřít kupní smlouvu 

08 

10118/RM1418/136 RM_M 42 Návrh koupit část pozemku v k. ú. Přívoz, obec 

Ostrava - Přednádraží Ostrava – Přívoz, 

Prodloužená ul. Skladištní 

08 

10119/RM1418/136 RM_M 43 Návrh směnit pozemky (ul. Hornopolní) v k. ú. 

Moravská Ostrava 

08 

10120/RM1418/136 RM_M 59 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na část 

pozemku v k.ú. Moravská Ostrava 

08 

10121/RM1418/136 RM_M 60 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce - Slezská 

diakonie 

08 
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10122/RM1418/136 RM_M 61 Návrh na záměr města pronajmout plynárenské 

zařízení v k.ú. Zábřeh-VŽ - GasNet 

08 

10123/RM1418/136 RM_M 62 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na části 

pozemku v k.ú. Moravská Ostrava 

08 

10124/RM1418/136 RM_M 63 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

bytu č. 13 v bytovém domě na ul. Horní 

3032/100, Ostrava-Bělský Les 

08 

10125/RM1418/136 RM_M 64 Návrh na uzavření dohody o ukončení nájemní 

smlouvy č. 45 N 09/71 (ev. č. 2860/2009/MJ) ze 

dne 1.12.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

3.8.2018 

08 

10126/RM1418/136 RM_M 65 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva 

stavby na část nemovitosti v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava 

08 

10127/RM1418/136 RM_M 66 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 

nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. 

Mariánské Hory, obec Ostrava pro městský 

obvod Mariánské Hory a Hulváky 

08 

10128/RM1418/136 RM_M 67 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku 

v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, návrh na záměr 

města vypůjčit části pozemků v k. ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava 

08 

10129/RM1418/136 RM_M 68 Návrh na uzavření smluv o výpůjčce                     

k pozemkům v k. ú. Hrabůvka a v k. ú. Přívoz, 

obec Ostrava 

08 

10130/RM1418/136 RM_M 69 Návrh uzavřít kupní smlouvu na nemovitou věc     

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

10131/RM1418/136 RM_M 70 Návrh koupit pozemek v k. ú. Kunčice nad 

Ostravicí, obec Ostrava 

08 

10132/RM1418/136 RM_M 71 Návrh na záměr města prodat nemovité věci         

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

10133/RM1418/136 RM_M 72 Analýza stavu majetku statutárního města Ostrava 

v lokalitě Bedřiška a projednání “Petice proti 

nucenému vystěhování rodin z Bedřišky               

a Hulvák” 

08 

10134/RM1418/136 RM_M 74 Návrh na záměr prodat nemovitosti v k.ú. Dubina 

u Ostravy, obec Ostrava, návrh na změnu 

usnesení 

08 

10135/RM1418/136 RM_M 75 Návrh neodejmout nemovité věci městskému 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

08 

10136/RM1418/136 RM_M 76 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Svinov a k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava 

08 

10137/RM1418/136 RM_M 77 Návrh prodat část pozemku v k. ú. Sedlnice, obec 

Sedlnice v rámci stavby “Ostrava Airport 

Multimodal Park” 

08 

10138/RM1418/136 RM_M 78 Návrh na vydání předchozího souhlasu rady 

města s prodejem nemovitých věcí městskými 

obvody Ostrava-Jih a Mariánské Hory a Hulváky 

08 
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10139/RM1418/136 RM_M 82 Návrh uzavřít Kupní smlouvu o prodeji 

nemovitých věcí, se zřízením služebnosti 

08 

10140/RM1418/136 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Dodávka vodoměrů“                 

poř. č. 213/2018 

08 

10141/RM1418/136 RM_M 84 Návrh směnit nemovité věci a uzavřít Smlouvu       

o budoucí směnné smlouvě k nemovitým věcem  

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh 

svěřit pozemky městskému obvodu Ostrava-Jih, 

návrh na souhlas s umístěním vrtů podzemních 

vod v pozemcích ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy 

08 

10142/RM1418/136 RM_M 18 „Rekonstrukce kanalizace v ul. Klasná”. Návrh 

na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 

0684/2018/OI/VZKÚ 

05 

10143/RM1418/136 RM_M 34 Návrh na uzavření “Dohody o zrušení smlouvy   

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene         

a právu provést stavbu” a “Smlouvy o zřízení 

služebností” v souvislosti se stavbou “Přestupní 

uzel Hulváky 1. etapa” 

05 

10144/RM1418/136 RM_M 35 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě         

o dílo, z důvodu přepracování investičního 

záměru, v rámci akce: ,,MNO - Výstavba nového 

objektu s hyperbarickou komorou´´,                     

se společnosti Projekt 2010,s.r.o. 

05 

10145/RM1418/136 RM_M 57 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 

na realizaci stavby “ Rekonstrukce ÚČOV - 

Dosazovací nádrže č. 1 - 10” 

05 

10146/RM1418/136 RM_M 58 Návrh na uzavření Dohody o ukončení smluvního 

vztahu s fy TALPA RPF s.r.o. na realizaci stavby 

“Rekonstrukce ČSOV Pašerových a kanalizace 

ul. Grmelova” 

05 

10147/RM1418/136 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Revitalizace areálu              

býv. kasáren Hranečník – demolice SO 02”,           

poř. č. 147/2018 

05 

10148/RM1418/136 RM_VZ 4 „Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, 

Valchařská a Gorkého - BOZP” - uzavření 

Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní k veřejné 

zakázce malého rozsahu 

05 

10149/RM1418/136 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace           

ul. Cihelní - 1. etapa”, poř. č. 154/2018 

05 

10150/RM1418/136 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Cyklotrasa U a vybavení 

křižovatky (PD+AD+IČ)”, poř. č. 185/2018 

05 

10151/RM1418/136 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Rekonstrukce              

kanalizace - ul. 1. máje”, poř. č. 190/2018 

05 

10152/RM1418/136 RM_M 45 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitostí svěřených městským obvodům 
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10153/RM1418/136 RM_VZ 10 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb 

technické podpory k magnetopáskové knihovně 

Overland NEO se společností Klari s.r.o. 

83 

10154/RM1418/136 RM_VZ 11 VZMR na obnovu dokladových tiskáren 83 

10155/RM1418/136 RM_M 44 Úprava rozpočtu 07 

10156/RM1418/136 RM_VZ 5 Veřejná zakázka na poskytování pojistných 

služeb, poř. č. 92/2018 

07 

10157/RM1418/136 RM_M 46 Prohlášení SMO pro Dopravní podnik Ostrava 

a.s. o úmyslu uzavřít Smlouvu o veřejných 

službách v přepravě cestujících a poskytnutí 

kompenzací za veřejné služby na období     

1.1.2025 - 31.12.2034, pro účely získání dotací     

z prostředků EU 

09 

10158/RM1418/136 RM_M 56 Schválení přípravy projektu Ozelenění 

tramvajových tratí I. etapa 

38 

10159/RM1418/136 RM_VZ 2 Výměna oken schodišťového prostoru přístavby 

Archivu města Ostravy, Špálova 19,             

Ostrava - Přívoz 

84 

10160/RM1418/136 RM_VZ 3 Oprava malé terasy na pevnostní budově 

Slezskoostravského hradu v Ostravě 

84 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 55 Smluvní pokuta uplatněná vůči Dopravnímu 

podniku Ostrava, a. s. 

28 

  RM_M 8 Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku        

na provoz organizaci PLATO Ostrava, 

příspěvková organizace 

42 

  RM_M 36 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě           

o dílo z důvodu požadavku na vypracování 

dokumentace pro územní řízení pro akci:,, 

Městská nemocnice Ostrava - Modernizace 

pavilonu E2´´ 

05 

  RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu            

a kanalizace ul. Čs. legií a nám. Msgre. Šrámka”, 

poř. č. 174/2018 

05 

  RM_M 21 Žádost spolku TJ Sokol Koblov z.s. o souhlas         

s realizací projektu “Vybudování zázemí               

a rekonstrukce hřiště TJ Sokol Koblov z.s.”         

a jeho následným spolufinancováním 

91 
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RM_M 0 
Schválení programu 136. schůze rady města konané dne 11.09.2018 
  
Usnesení číslo: 10067/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program jednání 136. schůze rady města konané dne 11.09.2018 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 10068/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 
obchodní společnosti OVANET a.s., IČO: 258 57 568, Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 
Ostrava, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s určením mzdy osoby blízké členu představenstva dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 10069/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 
obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 619 74 757, se sídlem 
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, jejímž jediným akcionářem je 
statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
XXX XXXXXXXXXXXXX, nar. XX XXXXX XXXX, bytem XXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX, z funkce člena dozorčí rady 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
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obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., s účinností ke dni 30.09.2018 

  

2) schvaluje 

  
konsolidovanou účetní závěrku za rok 2017 obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
výroční zprávu za rok 2017 konsolidační skupiny tvořené mateřskou společností Dopravní 

podnik Ostrava a.s. a dceřinnou společností EKOVA ELECTRIC a.s. dle přílohy                    

č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Švýcarska ve dnech              
15.-21.08.2018 
  
Usnesení číslo: 10070/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 09633/RM1418/132 
  
Rada města 

  
1) projednala 

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

p.o., do Švýcarska ve dnech 15.-21.08.2018 

  

 
RM_M 31 
Návrh na souhlas s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí dotace        
z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt 
“Ostrčilova - inovace” 
  
Usnesení číslo: 10071/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního 

programu pro projekt “Ostrčilova - inovace” 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou a podáním žádosti        

o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt “Ostrčilova 

- inovace” dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami příslušné výzvy Integrovaného 

regionálního operačního programu v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne 

kladně o podání uvedené žádosti 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 19.12.2018 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu v celkové výši 

9 000 tis. Kč v roce 2019 na zajištění předfinancování projektu z rozpočtu SMO ve výši         

300 tis. Kč, přičemž v obou částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 300 tis. Kč 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu v rámci specifikace nároku na rozpočet 

statutárního města Ostravy dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2018 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 32 
Návrh na souhlas s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí dotace       
z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt 
“Energetické úspory v BD Úprkova 11” 
  
Usnesení číslo: 10072/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního 

programu pro projekt “Energetické úspory v BD Úprkova 11” 

 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou a podáním žádosti        

o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt 

“Energetické úspory v BD Úprkova 11” dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami 

výzvy č. 78 Integrovaného regionálního operačního programu v případě, že zastupitelstvo 

městského obvodu rozhodne kladně o podání uvedené žádosti 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 22.11.2019 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení, financování projektu v celkové výši 

12 700 tis. Kč v roce 2019, zajištění předfinancování z rozpočtu SMO ve výši 4 000 tis. Kč, 

přičemž v obou částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 4 000 tis. Kč dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu v rámci specifikace nároku na rozpočet 

statutárního města Ostravy dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2019 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 33 
Návrh na podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní 
prostředí pro projekt “Revitalizace aleje na ul. Sadová v úseku              
od Dětského ráje po ul. Na Bělidle” 
  
Usnesení číslo: 10073/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přípravou a podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro projekt 

“Revitalizace aleje na ulici Sadová v úseku od Dětského ráje po ulici Na Bělidle” 

 

 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu                      

a předložením žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení         

v souladu s podmínkami výzvy č. 109 Operačního programu Životní prostředí v případě,        

že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené           

v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 08.11.2018 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu “Revitalizace aleje na ulici Sadová         

v úseku od Dětského ráje po ulici Na Bělidle” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2019 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 54 
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci “Programu na 
podporu poskytování sociálních služeb” (dotace z kapitoly 313 - MPSV 
státního rozpočtu) pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 10074/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci v rámci “Programu na podporu 

poskytování sociálních služeb” (dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu)pro 

poskytovatele sociálních služeb na rok 2019 prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního 

města Ostravy 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění všech potřebných podkladů pro předložení souhrnné žádosti statutárního města 

Ostravy dle podmínek “Programu na podporu poskytování sociálních služeb” (dotace                 

z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu) pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2019        

v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o podání uvedené žádosti        



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 30.11.2018 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 28 
Návrh na uzavření darovací smlouvy 
  
Usnesení číslo: 10075/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8,            

729 30 Ostrava, IČO 00845451, jako obdarovaným a společnosti JUWITAL s.r.o. se sídlem 

Blanická 2135/13, 120 00 Praha 2-Vinohrady, IČO 27110451, jako dárcem dle přílohy             

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh na nájem psa k výkonu služby u Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10076/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o nájmu psa k výkonu služby u Městské policie Ostrava a o uzavření smlouvy o nájmu psa 

s pronajímatelem X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX 

XX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XX, dle přílohy č.1  předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem statutárního města 
Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10077/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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1) rozhodla 

  
o vyřazení neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání Městské policie 

Ostrava fyzickou likvidací dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi, 

která o provedené likvidaci neupotřebitelného majetku pořídí likvidační protokol 

Předseda:  XXXXXX XXXXXXXXX - referent správy osobních údajů 

Členové:    Ing. Hana Valčuhová - referent správy majetku MMO 

                  Lenka Honzková - referent správy majetku MP 

  

 
RM_M 23 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jany Secové, 
ředitelky Střediska volného času Korunka, p.o., do Švýcarska 
(Neuenburg) ve dnech 26.-29.10.2018 
  
Usnesení číslo: 10078/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Mgr. Jany Secové, ředitelky  Střediska volného času Korunka, p.o., 

do Švýcarska (Neuenburg) ve dnech 26.-29.10.2018 za účelem účasti na setkání národních 

parlamentů mládeže 

  

2) ukládá 

  
ředitelce Střediska volného času Korunka, p.o. 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jana Secová, T: 20.11.2018 

 ředitelka Střediska volného času Korunka, p.o. 

  
 

RM_M 47 
Návrh na uzavření dohody o spolupráci při pořádání společného 
reprezentačního plesu statutárního města Ostravy                                     

(zn.předkl.) 
01 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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a Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 10079/RM1418/136 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dohody o spolupráci při pořádání společného reprezentačního plesu mezi 

statutárním     městem      Ostravou,   se      sídlem      Prokešovo   nám. 8,      729 30   Ostrava,  

IČO: 00845451 a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117,                                     

702 18   Ostrava, IČO: 708 90 692, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 48 
Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace společnosti Ostravský 
informační servis, s. r. o. na úpravy v objektech Výstaviště Černá louka 
- pavilonu A, pavilonu A1 a vstupní věži Slezskoostravského hradu             
v rámci nové koncepce vývoje Černé louky 
  
Usnesení číslo: 10080/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
01 

   
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve 

výši 5 600 tis. Kč společnosti Ostravský informační servis, s. r. o., Jurečkova 1935/12,            

702 00  Ostrava, IČO 26879280, na úpravy v objektech Výstaviště Černá louka - pavilonu A, 

pavilonu A1 a vstupní věži Slezskoostravského hradu v rámci nové koncepce vývoje Černé 

louky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží rozpočtová rezerva 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 5 600 tis. Kč 

- zvýší investiční transfery podnikatelským subjektům 

na § 2143, pol. 6313, ORJ 221 o 5 600 tis. Kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z 

rozpočtu statutárního města Ostravy dle bodu 1) tohoto usnesení mezi statutárním městem 

Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČO 00845451 a společností Ostravský 

informační servis, s. r. o., Jurečkova 1935/12, 702 00  Ostrava, IČO 26879280, dle přílohy         

č. 2 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na poskytnutí investiční účelové dotace a 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace dle bodů        

1) a 3) tohoto usnesení a ke schválení rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 53 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty                                       
Mgr. Marcely Mrózkové Heříkové, členky rady města, do Polska 
(Katowice) dne 13.09.2018          a doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., 
náměstkyně primátora, do Polska (Katowice) dne 14.09.2018 
  
Usnesení číslo: 10081/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
01 

   
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Mgr. Marcely Mrózkové Heříkové, členky rady města, do Polska 

(Katowice) dne 13.09.2018 a  doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně 

primátora, do Polska (Katowice) dne 14.09.2018 za účelem reprezentace města na Setkání 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 18/87  
  

partnerských měst V4 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, Ph.D., člence rady města                           

Mgr. Marcele Mrózkové Heříkové,  

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 02.10.2018 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 73 
Zvýšení neinvestiční účelové dotace - návrh na uzavření dodatku             
č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0045/2018/KP ze dne             
4. 1. 2018 
  
Usnesení číslo: 10082/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové 

dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0045/2018/KP ze dne 4. 1. 2018 uzavřené 

mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČO 00845451               

a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 

2995/40, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČO 70884561 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 
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- sníží rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 500 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 

na § 5511, pol. 5319, ORJ 121 o 500 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 

dle bodu 1) tohoto usnesení a ke schválení rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 79 
Uplatnění smluvní pokuty za porušení povinnosti dle smlouvy                 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 10083/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
28 

   
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o prominutí smluvní pokuty ve výši 69.000,- Kč sjednané v čl. VIII odst. 1 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřené dne 14.7.2016 pod                       

ev.č. 2008/2016/MJ, a to Národnímu zemědělskému muzeu, s.p.o., IČO: 750 75 741, se sídlem 

Kostelní 1300/44, 170 00, Praha 7, z důvodů dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 80 
Informace o obdrženém návrhu na úpravu smluvního vztahu 
  
Usnesení číslo: 10084/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

vzít na vědomí žádost o úpravu smluvního vztahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

zaslanou společnosti Smart Innovation Center, s.r.o., IČO: 65409574, se sídlem: Purkyňova 

648/125, Medlánky, 612 00 Brno 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

uložit Odboru legislativnímu a právnímu, aby předložil návrh dalšího postupu ve věci žádosti 

jenž je předmětem bodu 1) tohoto usnesení na dalším zasedání zastupitelstva města 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomášovi Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 51 
Projednání informace o zahájené přípravě a podané žádosti o dotaci pro 
projekt “MORAVANÉ A ORAVANÉ SPOLUPRACUJÍ” z Akceptace 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu INTERREG V-A 
Slovenská republika-Česká republika příspěvkové organizace Domov 
pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10085/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
86 
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Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o zahájené přípravě a podané žádosti o dotaci pro projekt                       

“MORAVANÉ A ORAVANÉ SPOLUPRACUJÍ” v rámci Operačního programu INTERREG 

V-A Slovenská republika - Česká republika (kód výzvy: FMP/CZ/1/11b)  

  

2) žádá 

  
Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvkovou organizaci 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) dle přílohy           

č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Juraj Chomič, MBA, T: 31.08.2019 

 ředitel Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvkové organizace 

  
 

RM_M 49 
Návrh na změnu podmínek čerpání a vyúčtování investičních příspěvků 
poskytnutých Domovu Magnolie, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 10086/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 1725/ZM1418/27 
k usnesení č. 07556/RM1418/107 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o změně podmínek čerpání a vyúčtování investičního příspěvku poskytnutého na 

úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí střechy Domovu Magnolie, Ostrava - Vítkovice, 

příspěvková organizace, IČO 70631859, se sídlem Sirotčí 56, 703 00 Ostrava - Vítkovice dle 

důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o změně podmínek čerpání a vyúčtování investičního příspěvku poskytnutého na úhradu 

nákladů spojených s pořízením projektové dokumentace pro provádění stavby včetně výkonu 

autorského dozoru po dobu realizace stavby “Generální oprava střechy budovy Domova 

Magnolie, Ostrava - Vítkovice” Domovu Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková 

organizace, IČO 70631859, se sídlem Sirotčí 56, 703 00 Ostrava - Vítkovice dle důvodové 
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zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 1 
Informativní zpráva o naplňování Koncepce transformace sociálních 
služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi 
  
Usnesení číslo: 10087/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 1331/RM1014/19 
k usnesení č. 01402/RM1418/23 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informativní zprávu o naplňování Koncepce transformace sociálních služeb zajišťovaných 

příspěvkovými organizacemi 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

pokračovat v součinnosti s řediteli příspěvkových organizací v naplňování Koncepce 

transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 9 
Návrh na poskytnutí mimořádné účelové dotace BOTUMY s.r.o., se 
sídlem Sokolská třída 1263/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,     
IČO: 06279333 
  
Usnesení číslo: 10088/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
86 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o: 

- poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace BOTUMY s.r.o., se sídlem Sokolská třída 

1263/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 06279333, ve výši 283 000 Kč                  

na dofinancování projektu “Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v sociálním podniku 

BOTUMY” a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

-    s n i ž u j í 

běžné výdaje v ORJ 180 

§ 4349, pol. 5021, ÚZ 7502            o                   283 tis. Kč 

-    z v y š u j í   

neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům v ORJ 180 

§ 4399, pol. 5213, ÚZ 7106            o                   283 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) a ke schválení návrh dle bodu     

2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 10 
Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostravy na období      
2019-2022 Akční plán na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 10089/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 04537/RM1418/66 
  
Rada města 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 24/87  
  

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Koncepci rodinné politiky statutárního města na období 2019-2022 dle přílohy           

č.1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Akční plán na rok 2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalovi Mariánkovi 

předložit návrh dle bodu 1) a 2) usnesení zastupitelstvu města ke schválení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 50 
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace            
z rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10090/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 2324/ZM1418/36 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace           

ev. č. 2529/2018/SVZ, uzavřené se společností Renarkon o.p.s., Mariánskohorská 1328/29, 

702 00 Ostrava, IČO 25380443, se změnou účelu použití dotace dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 
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2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 13 
Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací neupotřebitelných 
movitých věcí svěřených k hospodaření právnické osobě Knihovna 
města Ostravy, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 10091/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) uděluje 

  
předchozí souhlas  s vyřazením a likvidací neupotřebitelných movitých věcí statutárního města 

Ostravy, které byly předány  k hospodaření právnické osobě Knihovna města Ostravy, 

příspěvková organizace, se sídlem ul. 28. října 2, 702 00 Ostrava, IČO: 00097586, v pořizovací 

hodnotě 776.361,60 Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci neupotřebitelných movitých věcí dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedení likvidace neupotřebitelných movitých věcí dle přílohy                   

č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 7 
Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz na rok 2019 
organizaci Komorní scéna Aréna, p.o. 
  
Usnesení číslo: 10092/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
42 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 26/87  
  

Rada města 
  
1) ukládá 

  
vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

zahrnout do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019 navýšení neinvestičního 

příspěvku na provoz organizaci Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace,  o 400 tis. Kč 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 16 
Návrh na poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku Národnímu 
divadlu moravskoslezskému, p.o., a neinvestičních účelových dotací 
spolkům L&L music, z.s., Moravský dětský folklorní soubor – 
HOLÚBEK, z.s., a Ševčík - Moravský folklorní soubor, z.s. 
  
Usnesení číslo: 10093/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 1243/ZM1418/19 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku Národnímu divadlu moravskoslezskému, 

příspěvkové organizaci, se sídlem ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 Ostrava-Moravská Ostrava, 

IČO: 00100528, na realizaci projektu Opera? Opera!!!, a to ve výši 500 tis. Kč dle přílohy           

č. 1 a za podmínek pro poskytnutí příspěvku uvedených v příloze č. 3 a v  důvodové zprávě 

 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 81                                            o          13 tis. Kč 

neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7102                                                         o        335 tis. Kč 

na § 3399, pol. 5166, ÚZ 0000                                                         o        152 tis. Kč 
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 - z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4234                                        o        500 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů - zvýšení neinvestičních příspěvků 

Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci    o      500 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 27.09.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si právo rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury              

z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 ve výši do 50 tis. Kč žadateli uvedeném           

v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestičních účelových dotací příjemcům dotací uvedeným              

v příloze č. 2 předloženého materiálu, a to ve výši dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,       

a dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávních smluv                   

o poskytnutí neinvestičních účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci 

neinvestičních účelových dotací dle tohoto bodu usnesení, přílohy č. 4 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu  

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

- s n i ž u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3317, pol. 5339, ÚZ 7101                                                            o         150 tis. Kč 

neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 0000                                                            o          65 tis. Kč 

na § 3399, pol. 5166, ÚZ 0000                                                            o          53 tis. Kč 

kapitálové výdaje na ORJ 160 

na § 3311, pol. 6901                                                                            o          42 tis. Kč 

                                                     

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5222, ÚZ 7101                                                            o          50 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7101                                                            o        260 tis. Kč 

  

8) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodů 5) až 7) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne     

19. 9. 2018 k rozhodnutí a ke schválení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 14 
Návrh na udělení souhlasu s prodejem přebytečné movité věci svěřené 
k hospodaření právnické osobě Divadlo loutek Ostrava, příspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 10094/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) uděluje 

  
předchozí souhlas s prodejem přebytečné svěřené movité věci ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, která byla předána k hospodaření právnické osobě Divadlo loutek Ostrava, 

příspěvková organizace, se sídlem Pivovarská 3164/15,  728 32 Ostrava-Moravská Ostrava, 

IČO: 00533874, v pořizovací hodnotě 8.362,- Kč dle přílohy č. 1 a uzavřením kupní smlouvy 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Návrh na udělení souhlasu s prodejem přebytečné movité věci svěřené 
k hospodaření právnické osobě Janáčkova filharmonie Ostrava, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 10095/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) uděluje 

  
předchozí souhlas s prodejem přebytečné svěřené movité věci ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, která byla předána k hospodaření právnické osobě Janáčkova filharmonie Ostrava, 

příspěvková organizace, se sídlem ul. 28. října 124, 702 00 Ostrava, IČO: 00373222, 

v pořizovací hodnotě 5.055.690,- Kč dle přílohy č. 1 a uzavřením kupní smlouvy dle přílohy 

č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Žádost Divadla loutek Ostrava, p.o., o změnu dramaturgického záměru 
projektu a o změnu účelu použití finančních prostředků schválených na 
realizaci projektu 
  
Usnesení číslo: 10096/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 08473/RM1418/118 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou dramaturgického záměru projektu “Divadlo loutek slaví 65. narozeniny” dle přílohy 

č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) mění 

  
své usnesení č. 08473/RM1418/118 ze dne 20.02.2018, a to tak, že v původní příloze                

č. 10 předloženého materiálu k citovanému usnesení se mění u projektu “Divadlo loutek 

Ostrava slaví 65. narozeniny” pod kódem 17/1688 účel použití dle přílohy č. 1 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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RM_M 12 
Žádost o úpravu účelu použití poskytnutého transferu v oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 10097/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 08473/RM1418/118 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
změnit své usnesení č. 08473/ZM1418/118 ze dne 20.02.2018, a to tak, že v původní příloze 

č. 9 předloženého materiálu k citovanému usnesení se mění účel použití poskytnutého 

transferu u projektu “Galerie Dukla” pod kódem 17/1793 dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního 
města Ostravy na rok 2019 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti 
  
Usnesení číslo: 10098/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
87 

   
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy 

na rok 2019 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti dle příloh č. 1-9 předloženého materiálu  

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení dle přílohy č. 10 předloženého materiálu             

a rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi, náměstkovi primátora                                  

Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. a náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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předložit zastupitelstvu města návrhy uvedené v bodech 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 17 
Programy na podporu sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro 
rok 2019 
  
Usnesení číslo: 10099/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
91 

  
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) schválit programy na podporu sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019            

v oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu 

b) schválit návrh vzorové smlouvy, která je přílohou programů na podporu sportu z rozpočtu 

statutárního města Ostravy na rok 2019 v oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

c) schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí peněžních prostředků               

z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019 v oblastech Tělovýchova a sport                    

a Vrcholový sport dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu 

statutárního města Ostravy na rok 2019 v oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport dle 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

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

19.9.2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 20 
Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné 
výuky v mateřských, základních a středních školách na území SMO pro 
školní rok 2018/2019 - 2. kolo 
  
Usnesení číslo: 10100/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 2332/ZM1418/36 
 

Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro školní rok 

2018/2019 v oblasti podpory rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky organizacím dle Přílohy     

č. 1 předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových 

dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti podpory rozvoje bilingvní a cizojazyčné 

výuky mezi statutárním městem Ostrava a příjemci účelových dotací dle Přílohy č. 1 a Přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují 

běžné výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7110, ORJ 140                                           o 636 tis. Kč 

- zvyšují 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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neinvestiční transfery na § 3299, pol. 5213, ÚZ 7110, ORJ 140                              o 636 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

předložit návrhy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho jednání dne 

19.09.2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
4) rozhodla 

  
o poskytnutí účelových příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro školní rok 

2018/2019 v oblasti podpory rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky příspěvkovým organizacím 

zřizovaným městskými obvody statutárního města Ostravy dle Přílohy č. 3 předloženého 

materiálu a o zaslání Oznámení o poskytnutí příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy       

v oblasti podpory rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky příjemcům příspěvků dle           

Přílohy č. 3 a Přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují 

běžné výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7110, ORJ 140                                           o 651 tis. Kč 

- zvyšují 

neinvestiční příspěvky na § 3299, pol. 5331, ÚZ 7110, ORJ 140                             o 651 tis. Kč 

  

6) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 52 
Žádosti obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na Pořízení 
projektové dokumentace pro rekonstrukci zařízení vzduchotechniky 
haly OSTRAVAR ARÉNA a o uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě 
o poskytnutí účelové dotace 
  

(zn.předkl.) 
45 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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Usnesení číslo: 10101/RM1418/136 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace             

z rozpočtu statutárního města Ostravy evid. č. 3013/2017/ŠaS ze dne 6.10.2017 s obchodní 

společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh,                  

IČO 25911368 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí  bodu 1)   tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 81 
Žádost obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o., o poskytnutí příslibu spolufinancování projektu Snížení 
energetické náročnosti objektů SAREZA 
  
Usnesení číslo: 10102/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
45 

   
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem 

Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00,  IČO 25385691 o poskytnutí příslibu 

spolufinancování projektu Snížení energetické náročnosti objektů SAREZA 

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit s podáním žádosti obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00,  IČO 25385691     

o poskytnutí podpory v rámci operačního programu Životní prostředí 2014-2020  Ministerstva 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
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životního prostředí ČR na projekt Snížení energetické náročnosti objektů SAREZA a v případě 

jejího   schválení  se  spolufinancováním  ze  strany statutárního města Ostravy ve výši max.   

68 000 000,- Kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit radě města zapracovat do návrhu kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy na 

rok 2019 částku 52 000 000,- Kč na spolufinancování projektu Snížení energetické náročnosti 

objektů SAREZA dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit radě města zapracovat do návrhu kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy na 

rok 2020 částku 16 000 000,- Kč na spolufinancování projektu Snížení energetické náročnosti 

objektů SAREZA dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

předložit zastupitelstvu města k projednání návrhy dle bodů 2) až 4)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 19 
Návrh na neuzavření souhlasného prohlášení k pozemku p. č. st. 1717, 
v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10103/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout neuzavřít souhlasné prohlášení č. UZSVM/O/1985/2017-HMSU mezi statutárním 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
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městem Ostrava a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO: 697 97 111, dle přílohy                  č. 

1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 83 
Návrh prodat nemovité věci ve vlastnictví SMO v “Rozvojové zóně 
Hrušov” 
  
Usnesení číslo: 10104/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem prodat pozemky a část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy                 

v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

do vlastnictví společnosti CONTERA Management s.r.o., se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 

140 00 Praha 4, IČO: 285 73 510 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 224.260.878,15 Kč bez DPH, přičemž k této částce bude 

připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s právními předpisy 

Součástí celkové Kupní ceny jsou kupní ceny jednotlivých nemovitých věcí bez 

DPH.  Dále je společnost CONTERA Management s.r.o.,  povinna uhradit  vedlejší náklady ve 

výši 30.785.934,85  Kč bez DPH, přičemž k této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty 

v souladu s právními předpisy 

a uzavřít kupní smlouvu s předkupním právem a zákazem zcizení a zatížení dle příloh              

č. 9 a 10 předloženého materiálu za podmínky, že se společnost ČEZ Distribuce, a.s. vzdá 

předkupního práva k pozemku parc. č. 407/2 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava 

 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
primátorovi Ing.  Tomáši Macurovi, MBA,  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu  Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 2 
Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava             
a návrh na jejich svěření městskému obvodu Polanka nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 10105/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem směnit nemovité věci 

- část pozemku parc.č. 1262/4 o výměře 12 m2 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

oddělenou dle geometrického plánu č. 3274-49/2017 pro k.ú. Polanka nad Odrou a označenou 

jako pozemek parc.č. 1262/7 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Polanka nad Odrou 

za  

- pozemek parc.č. 1187/6 

- pozemek parc.č. 1187/7 

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

ve vlastnictví BV-Technika, a.s., se sídlem K Vydralinám  705/2, Polanka nad Odrou,             

725 25 Ostrava, IČO 26824256 

 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu s doplatkem statutárního 

města ve výši 15.450,-Kč. 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemky parc.č. 1187/6 a parc.č. 1187/7, oba v k.ú. Polanka nad 

Odrou, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, dle           

čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném 
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znění, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude předmětné nemovité věci do svého 

vlastnictví 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit pozemky parc.č. 1187/6 a parc.č. 1187/7, oba v k.ú. Polanka nad Odrou, obec 

Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, dle čl. 9 odst. (1) 

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

podmínky, že statutární město Ostrava nabude předmětné nemovité věci do svého vlastnictví  

 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 3 
Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10106/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem koupit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 2811 

- pozemek parc. č. 2812 

od vlastníka XXXXXX XXXXXXXXX rok narození XXXX, bydliště X XXXX 

XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 4 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Muglinov                         
a v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10107/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to část pozemku 

p.p.č. 119/1, zahrada, o výměře 402 m2, označenou jako díl “a” a část pozemku p.p.č. 119/6, 

trvalý travní porost, o výměře 54 m2, označenou jako díl “b”, dle geometrického plánu                      

č. 2653-7/2018 oddělené, sloučené a nově označené jako pozemek p.p.č. 119/9, zahrada - dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

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

  

2) souhlasí 

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

vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to 

pozemek p.p.č. 425/8, 

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

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 5 
Informace ke Kupní smlouvě ev.č. 2983/2017/MJ (areál VTP Ostrava - 
Pustkovec) 
  

(zn.předkl.) 
08 
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Usnesení číslo: 10108/RM1418/136 
   
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci ke Kupní smlouvě ev. č. 2983/2017/MJ  ze dne 5. 10. 2017 uzavřené mezi 

statutárním městem Ostrava a společností Elektro MAR a.s., IČO: 039 15  131, se sídlem 

Technologická 376/5, Pustkovec, 708 00 Ostrava,  dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 24 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 10109/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch oprávněných a uzavřít smlouvu o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě – zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky včetně 

tubusové vodoměrné šachty k pozemku: 

parc. č. 2560/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 

s oprávněnými: 

manželé 

XXXX XXXXXXký, datum narození XXX XX XXXX 

XXXXXX XXXXXXXX, datum narození XXX XXX XXXX 

oba bydliště Na XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXvá, 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 25 
Návrh přijmout dar splaškové kanalizace a vodovodu v k. ú. Polanka 
nad Odrou, obec Ostrava a uzavřít darovací smlouvu a smlouvu              
o zřízení služebnosti se spol. ALPEX servis a.s. 
  
Usnesení číslo: 10110/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
přijmout dar splaškové kanalizace DN 250 v celkové délce 113,08 m  a vodovodu DN 80          

v celkové délce 123,44 m, které byly vybudovány v rámci stavby “Technická infrastruktura pro 

výstavbu RD, Polanka nad Odrou” a uloženy v pozemcích k. ú. Polanka nad Odrou, obec 

Ostrava (viz příloha č. 1A, č. 1B),  a to: 

- parc. č. 599/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 602/4 - zahrada, 

- parc. č. 644/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s dárcem 

ALPEX servis a.s., 

Nad Porubkou 2227/31, Poruba, 708 00 Ostrava 

IČO: 26867150  

  

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě - zřízení, 

provozování a údržby splaškové kanalizace DN 250 a vodovodu DN 80 k pozemkům: 

parc. č. 599/3 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 602/4 – zahrada, 

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

s vlastníkem: 

ALPEX servis a. s. 

se sídlem Nad Porubkou 2227/31, Poruba, 708 00 Ostrava 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 42/87  
  

IČO 268 67 150, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva ke splaškové kanalizaci DN 250                

a k vodovodu DN 80 na statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 

1) tohoto usnesení 

  

 
RM_M 26 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
pro společnost Dopravní podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 10111/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

sítě podzemního kabelového vedení trakčních kabelů k pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 3577/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

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 27 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh-Hulváky, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10112/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 

  
1) nesouhlasí 
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s návrhem na záměr města prodat  

níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, a to: 

- pozemek p.č.st. 250, zast. plocha a nádvoří, zbořeniště 

- pozemek p.p.č. 355/2, ost. plocha, jiná plocha 

- pozemek p.p.č. 1485, ost. plocha, jiná plocha 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 37 
Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovitých věcí svěřených 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 10113/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k prodeji nemovitých 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 Moravská Ostrava a Přívoz, a to: 

1) jednotek včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 3065 na ul. 

Zelené č. o. 22 a 24, Ostrava - Moravská Ostrava a na pozemku parc. č. 2727/6, zastavěná 

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

- jednotka č. 3065/19 - byt, spoluvlastnický podíl o velikosti 4639/263785 

- jednotka č. 3065/901 - nebytový prostor, spoluvlastnický podíl o velikosti 6880/263785 

- jednotka č. 3065/902 - nebytový prostor, spoluvlastnický podíl o velikosti 3110/263785 

- jednotka č. 3065/904 - nebytový prostor, spoluvlastnický podíl o velikosti 31680/263785 

2) jednotek včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 3062 na ul. 

Zelené č. o. 26, 28, 30 a 32, Ostrava - Moravská Ostrava a na pozemku parc. č. 2727/9, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 44/87  
  

zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava: 

- jednotka č. 3062/902 - nebytový prostor, spoluvlastnický podíl o velikosti 44500/572503 

- jednotka č. 3062/903 - nebytový prostor, spoluvlastnický podíl o velikosti 11200/572803 

- jednotka č. 3062/904 - nebytový prostor, spoluvlastnický podíl o velikosti 1268/572803 

3) jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 542                  

na ul. Nádražní č. o. 148, Ostrava - Moravská Ostrava a na pozemku parc. č. 1176, zastavěná 

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

- jednotka č. 542/901 - nebytový prostor, spoluvlastnický podíl o velikosti 5455/78681 

4) jednotek včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č. p. 1872                  

na ul. 28. října č. o. 114, Ostrava - Moravská Ostrava a na pozemku parc. č. 2620/42, zastavěná 

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

- jednotka č. 1872/601 - nebytový prostor, spoluvlastnický podíl o velikosti 1609/111303 

- jednotka č. 1872/602 - nebytový prostor, spoluvlastnický podíl o velikosti 1587/111303 

  

 
RM_M 38 
Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovitých věcí svěřených 
městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
  
Usnesení číslo: 10114/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nevydává 

  
předchozí souhlas k prodeji nemovitých věcí včetně souhlasu s využitím předkupního práva 

jako práva věcného dle čl. 7, odst. (3), písm. a) a čl. 7, odst. (17) písm. g), obecně závazné 

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

městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky , a to na: 

1) pozemek st. p. č. 1531 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1456          

na ul. Knüpferova č. o. 3, včetně přípojky vody, kanalizace, elektřiny a plynu, v k. ú. Zábřeh – 

Hulváky, obec Ostrava 

2) pozemek st. p. č. 1530 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1455        

na  ul. Knüpferova č. o. 4, včetně přípojky vody, kanalizace, elektřiny a plynu, v k. ú. Zábřeh - 

Hulváky, obec Ostrava 

  

 
RM_M 39 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku ve 

(zn.předkl.) 
08 
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vlastnictví SMO v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, a návrh na uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s GasNet, s.r.o. 
jako budoucím oprávněným a OZO Ostrava a.s. jako investorem 
  
Usnesení číslo: 10115/RM1418/136 
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním STL plynovodu do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 302/31 - zahrada, 

v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, 

pro:  

OZO Ostrava a.s. 

se sídlem Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava - Kunčice 

IČO 623 00 920 

v rámci stavby “Rozšíření skládky TKO v Ostravě - Hrušově, V. etapa, kazeta č. 2” 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržbu STL plynovodu k části pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 302/31 - zahrada, 

v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 

se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO 272 95 567 

a 

OZO Ostrava a.s. 

se sídlem Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava - Kunčice 

IČO 623 00 920, jako investorem 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 40 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene 
  
Usnesení číslo: 10116/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

břemene evid. č. 2405/2016/MJ ze dne  20. 9. 2016 

s budoucím oprávněným: 

OVANET a.s. 

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

IČO: 25857568 

a investorem: 

Moravskoslezský kraj 

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

IČO: 70890692 

zastoupený 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 41 
Návrh koupit a svěřit pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
lokalita Hornopolní a uzavřít kupní smlouvu 
  
Usnesení číslo: 10117/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
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s návrhem koupit pozemek  parc. č. 2260/3 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

od prodávajícího: XXXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště: XX XXXXXX 

XXXXXXX, XXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 98.000,- Kč, 

a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

se zdůvodněním odchylky od ceny obvyklé uvedené v důvodové zprávě předloženého 

materiálu 

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

vyhradit si rozhodnutí označit nemovitou věc,  a to pozemek uvedený v bodě                           

1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle 

ust. čl. 9 odst. (1), písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy,             

v platném znění 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit nemovitou věc, a to pozemek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení,  jakožto majetek 

svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, dle čl. 9 odst. (1), písm. b) Obecně 

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

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 42 
Návrh koupit část pozemku v k. ú. Přívoz, obec Ostrava - Přednádraží 
Ostrava – Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní 
  
Usnesení číslo: 10118/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
08 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit  

část pozemku p. p. č. 1043/1 o výměře 13 m2 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, která je dle 

geometrického plánu č. 2265-66d/2018 vyhotoveného pro k. ú. Přívoz, obec Ostrava, označena 

jako pozemek p. p. č. 1043/3 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, včetně jejího příslušenství, kterým je 

betonový plot 

od Tělocvičné jednoty Sokol Přívoz, se sídlem Fügnerova 595/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, 

IČO 709 47 457 

za celkovou sjednanou kupní cenu ve výši 10.210,- Kč 

a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy, která je přílohou č. 2  předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 43 
Návrh směnit pozemky (ul. Hornopolní) v k. ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10119/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem směnit pozemky, a to: 

pozemek parc. č. 3611/3 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

za 

- část pozemku parc. č. 2221/3 o výměře 10 m2, označená jako díl a) 

- část pozemku parc. č. 2243/ 4 o výměře 7 m2, označená jako díl b), 

sloučené a nově označené dle geometrického plánu č. 5594-131/2016 pro k. ú. Moravská 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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Ostrava, obec Ostrava jako  pozemek  parc. č. 2221/6 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

ve vlastnictví Porsche Immobilien CZ spol. s r.o., se sídlem Vrchlického 18/31, Košíře,         

150 00 Praha 5, IČO 471 19 004 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 59 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku                           
v k.ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10120/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce na část pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 70 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s ANO 2011 

se sídlem Babická 2329/2, 149 00 Praha 4 

IČO: 174 43 339 

za účelem umístění reklamního stanu pro volby 2018 

ve dnech 14. 9. 2018 a 1. 10. 2018 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 60 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce - Slezská diakonie 
  

(zn.předkl.) 
08 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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Usnesení číslo: 10121/RM1418/136 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce movitého majetku 

s vypůjčitelem Slezskou diakonií 

se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín 

IČO: 654 68 562, DIČ: CZ65468562 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 61 
Návrh na záměr města pronajmout plynárenské zařízení                           
v k.ú. Zábřeh-VŽ - GasNet 
  
Usnesení číslo: 10122/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout plynárenské zařízení ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to 

středotlaké a nízkotlaké plynovody a plynovodní přípojky na pozemcích p.p. č. 460/1 - ostatní 

plocha, manipulační plocha, p.p. č. 460/3 - ostatní plocha, zeleň, p.p. č. 460/72 - ostatní plocha, 

manipulační plocha, p.p. č. 460/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace a p.p. č. 1527 - ostatní 

plocha, jiná plocha, vše v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, v rozsahu dle přílohy                         

č. 2 a 3 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 62 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na části pozemku                            
v k.ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10123/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce na části pozemku parc. č. 405/1 - ostatní plocha, 

zeleň část A o výměře 3 m2 a část B o výměře 3 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

se společností MACH - NARWALL, spol. s.r.o. 

se sídlem 28. října 696/205, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 

IČO: 619 42 570, DIČ: CZ61942570 

za účelem umístění přenosných reklamních panelů pro volby 2018 

v termínu 14. 9. 2018 - 14. 10. 2018 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 63 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 13 v bytovém 
domě na ul. Horní 3032/100, Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 10124/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 13 o velikosti           

1+2 nacházející se v 5. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 3032, který stojí na pozemku 

parc. č. 126/3, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava,                       

na ul. Horní 100, Ostrava-Bělský Les, s žadatelkou 

XXXXXX XXXXXXXXXXX rok narození XXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXX 

na dobu určitou od 1. 10. 2018 do 30. 9.2020, 

s výší nájemného 3.922,- Kč + zálohy na služby spojené s užíváním bytu, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 64 
Návrh na uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 45 N 09/71 
(ev. č. 2860/2009/MJ) ze dne 1.12.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
3.8.2018 
  
Usnesení číslo: 10125/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně nájemce o uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 45 N 09/71                         

(ev. č. 2860/2009/MJ) ze dne 1. 12. 2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 8. 2018, uzavřené 

s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, IČO: 013 12 774, se sídlem Husinecká 

1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, 

k datu 1. 10. 2018 

  

 
RM_M 65 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva stavby na část nemovitosti   
v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10126/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem uzavřít smlouvu o zřízení práva stavby na část zatíženého pozemku svěřeného 

městskému obvodu Poruba parc.č. 1571/4, ost. plocha - jiná plocha, který je dle geometrického 

plánu č. 3006-23/2017 nově označený jako pozemek parc.č. 1571/5, ost. plocha - jiná plocha o 

výměře 173 m2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava (ul. Havanská) 

se společností: 

SILESIA MEDICAL, s.r.o. 

se sídlem: Havanská 6145/4a, Poruba, 708 00 Ostrava 

IČO: 465 76 398 

za účelem realizovat na zatíženém pozemku přístavbu budovy polikliniky, na dobu určitou do 

31. 12. 2025, za úplatu ve formě stavebního platu ve výši 9.169,- Kč + DPH v zákonné            

výši /ročně, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 66 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na část 
pozemku v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava pro městský obvod 
Mariánské Hory a Hulváky 
  
Usnesení číslo: 10127/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, se sídlem Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku p. p. č. 168/10, ost. plocha - 

ost. komunikace, svěřený tomuto městskému obvodu o výměře 2 m2 v k.ú. Mariánské Hory, 

obec Ostrava (ul. Slévarenská) 

s 

XXXX XXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

za účelem využití této části pozemku pro zajištění přístupu přes betonové schodiště do domu 

č.p. 431, bydlení na pozemku p.č.st. 422, zast. plocha a nádvoří v jeho vlastnictví, 

v souladu s ustanovením čl. 7, odst. (9) písmene u), bod 5) Obecně závazné vyhlášky              

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

  

 
RM_M 67 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k. ú. Vítkovice, obec 
Ostrava, návrh na záměr města vypůjčit části pozemků v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10128/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1448/22 - ostatní plocha, manipulační 

plocha o výměře 132 m2 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle zákresu v situačním snímku, který 

je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 

zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit části pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

- p. p. č. 455/61 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 736 m2 

- p. p. č. 455/116 - ostatní plocha, silnice o výměře 670 m2 

- p. p. č. 736/3 - ostatní plocha, zeleň o výměře 392 m2 

- p. p. č. 736/26 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2 

- p. p. č. 736/27 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2, 

dle zákresu v situačních snímcích, které jsou přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň 

si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 68 
Návrh na uzavření smluv o výpůjčce k pozemkům v k. ú. Hrabůvka                
a v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10129/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o výpůjčce k částem pozemků v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, a to: 

- p. p. č. 371/53 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 74 m2 

- p. p. č. 371/91 - ostatní plocha, zeleň o výměře 2748 m2 

s Dopravním podnikem Ostrava a. s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 

494/2, PSČ 702 00, IČO 619 74 757 

za účelem výměny tramvajové výhybky a jejího ovládání na ul. Horní 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 31. 12. 2019 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavření smlouvy o výpůjčce k částem pozemků v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, a to: 

- p. p. č. 234/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 m2 

- p. p. č. 562/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 

- p. p. č. 562/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2 

- p. p. č. 907/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2 

- p. p. č. 907/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 91 m2 

- p. p. č. 907/42 - osatní plocha, ostatní komunikace o výměře 109 m2 

- p. p. č. 907/43 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 99 m2 

s Dopravním podnikem Ostrava a. s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 

494/2, PSČ 702 00, IČO 619 74 757 

za účelem revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská 

na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 31. 12. 2020 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 69 
Návrh uzavřít kupní smlouvu na nemovitou věc v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10130/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 2343/ZM1418/36 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem uzavřít kupní smlouvu mezi statutárním městem Ostrava jako kupujícím a Českou 

republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako prodávajícím dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu, jejímž předmětem je koupě pozemku parc.č. 2379/34,    



Statutární město Ostrava 
rada města 
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k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, o níž rozhodlo zastupitelstvo města dne 20. 6. 2018 

svým usnesením č. 2343/ZM1418/36 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 70 
Návrh koupit pozemek v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10131/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, a to 

pozemek parc. č. 1042 

od vlastníka: 

Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 

Nové Město, 128 00 Praha 2, IČO 697 97 111 (viz příloha č. 1 předloženého materiálu) 

a zahájit jednání ve věci uzavření kupní smlouvy 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 71 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, 

(zn.předkl.) 
08 
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obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10132/RM1418/136 
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
se záměrem města prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

a to: 

- pozemek parc. č. 3457/10, 

- pozemek parc. č. 3457/41, 

- pozemek parc.č. 276/1, 

- pozemek parc.č. 276/2, 

- pozemek parc.č. 276/8, 

- pozemek parc.č. 276/9, 

včetně všech jejich součástí a příslušenství, 

a to za splnění dále uvedených podmínek: 

1. poskytovatel dotace, tj. Regionální rada regionu soudružnosti Moravskoslezko vydá 

statutárnímu městu Ostrava předchozí písemný souhlas s převodem pozemku parc.č. 276/1; 

2. předmětem prodeje budou výhradně veškeré výše uvedené pozemky současně, nikoliv jen 

některý pozemek či jeho část nebo některé pozemky či jejich části; 

3. nabídka zájemce bude obsahovat tyto údaje: 

- zamýšlený budoucí způsob využití pozemků zájemcem  (budoucí účel využití), 

- prezentaci celkového projektu zájemce včetně 4 pohledů ilustrujících tento projekt, 

zdůvodnění vhodnosti projektu pro danou lokalitu, 

- způsob řešení parkování v rámci projektu, 

- etapizaci stavby, popř. staveb, které hodlá zájemce na předmětných pozemcích realizovat 

(dále jen “stavba” či “stavby”),  s konkrétními termíny jejich zahájení a jejich dokončení, 

- cenovou nabídku s uvedením souhrnné nabídkové kupní ceny za všechny výše uvedené 

pozemky; tato souhrnná nabídková kupní cena musí činit alespoň částku, která bude stanovena 

jako souhrn obvyklých cen týchž pozemků aktuálním znaleckým posudkem nejméně však musí 

činit 37 mil.Kč, 

- prohlášení zájemce, že bude disponovat dostatečnými finančními prostředky na realizaci 

celkového jeho projektu; 

4. vybraný zájemce uzavře v období před uzavřením vlastní kupní smlouvy, na základě níž 

statutární město Ostrava převede na vybraného zájemce předmětné pozemky, se statutárním 

městem Ostrava smlouvu o budoucí smlouvě kupní, jejímž obsahem bude mimo jiné: 

a. ujednání, že plánovaná stavba bude v souladu se základními regulačními podmínkami 

Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu ze srpna 2018 a architektonické řešení stavby 

bude řešeno formou architektonické soutěže, kde bude mít statutární město Ostrava svého 

zástupce v soutěžní porotě 
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b. ujednání, zavazující budoucího kupujícího předmětných pozemků sjednat v rámci budoucí 

kupní smlouvy také předkupní právo věcné ke všem předmětným nemovitým věcem,                  

a to bezúplatně, 

c. ujednání, zavazující budoucího kupujícího předmětných pozemků sjednat v rámci budoucí 

kupní smlouvy také zákaz zcizení jako právo věcné ke všem předmětných nemovitým věcem,        

a to bezplatně, 

d. ujednání, zavazující budoucího kupujícího předmětných pozemků sjednat v rámci budoucí 

kupní smlouvy také dohodu o zákazu zatížení jako právo věcné ke všem předmětným 

nemovitým věcem bez předchozího písemného souhlasu statutárního města Ostravy,                        

a to bezúplatně, zmíněný zákaz zatížení se však nebude týkat zatížení předmětných pozemků 

služebnostmi inženýrských sítí, 

e. ujednání, že převod pozemků bude realizován až po uskutečnění 1. etapy stavby, 

f. ujednání, podle kterého bude tato smlouva o smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřena           

s rozvazovací podmínkou. Tato rozvazovací podmínka bude splněna v případě nerealizace 

stavby v termínech uvedených v této smlouvě o budoucí smlouvě kupní, přičemž splněním 

uvedené rozvazovací podmínky zaniknou stranami dohodnutá práva a povinnosti, plynoucí 

některé ze smluvních stran z dané smlouvy o budoucí smlouvě kupní, 

g. ujednání, že v kupní smlouvě bude sjednána rozvazovací podmínka, která bude splněna              

v případě nerealizace stavby v termínech uvedených v této kupní smlouvě, přičemž splněním 

uvedené rozvazovací podmínky zaniknou stranami dohodnutá práva a povinnosti, plynoucí 

některé ze smluvních stran z dané kupní smlouvy, 

h. ujednání, zavazující budoucího kupujícího předmětných pozemků v rámci budoucí kupní 

smlouvy statutárnímu městu Ostrava zřídit právo umístit na příslušných pozemcích v rámci 

předmětu převodu cyklostezku, tuto opravovat, udržovat, modernizovat či rekonstruovat, a to 

na době časově neomezenou a bezúplatně; 

tato ujednání uvedená pod písm. a. až h. tohoto bodu jsou formulována v tomto záměru 

obecným způsobem pouze pro jeho účely a v příslušných smlouvách budou konkretizována; 

5. se smlouvou o budoucí smlouvě kupní bude zároveň uzavřena smlouva o budoucí smlouvě          

o zřízení služebnosti inženýrských sítí (§ 1267 a násl. Občanského zákoníku) včetně staveb          

a technických zařízení s těmito sítěmi provozně souvisejícími (dále jen „inženýrské sítě“), 

které se nacházejí na předmětu převodu, ve prospěch vlastníka těchto inženýrských sítí - 

statutárního města Ostravy, a to na dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu          

1000,- Kč za veškeré zřizované služebnosti dohromady; 

6. se smlouvou o budoucí smlouvě kupní bude zároveň uzavřena smlouva o budoucí smlouvě   

o zřízení služebnosti, jejímž obsahem bude právo přístupu a příjezdu přes předmět převodu za 

účelem zajištění údržby opěrné zdi Frýdlantských mostů, její opravy, modernizace, přístavby či 

nástavby nebo její rekonstrukce, ve prospěch vlastníka zmíněné opěrné zdi - statutárního města 

Ostravy, a to na dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu 1000,- Kč za tuto 

služebnost; 

7. nabídka zájemce bude mít písemnou formu a bude statutárnímu města Ostrava doručena 

nejpozději dne 31. 12. 2018 na adresu jeho sídla v zalepené obálce, přičemž na této obálce 
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bude uvedeno “Karolina” a adresa sídla odesílatele. 

Zastupitelstvo města si zároveň vyhrazuje právo  kdykoliv tento záměr zrušit. 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 72 
Analýza stavu majetku statutárního města Ostrava v lokalitě Bedřiška   
a projednání “Petice proti nucenému vystěhování rodin z Bedřišky           
a Hulvák” 
  
Usnesení číslo: 10133/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
analýzu stavu majetku statutárního města Ostrava v lokalitě Bedřiška, která je přílohou            

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o záměru zadat novou komplexní analýzu stavu majetku statutárního města Ostravy v lokalitě 

Bedřiška 

  

3) souhlasí 

  
s návrhem odpovědi paní XXXXXXXX, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu              

s úpravou 

  

4) projednala 

  
“Petici proti nucenému vystěhování rodin z Bedřišky a Hulvák”, která je přílohou                     

č. 3 předloženého materiálu 
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5) souhlasí 

  
s návrhem odpovědi na “Petici proti nucenému vystěhování rodin z Bedřišky a Hulvák”, která 

je přílohou č. 4 předloženého materiálu s úpravou 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodu 1), 3) až 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 74 
Návrh na záměr prodat nemovitosti v k.ú. Dubina u Ostravy, obec 
Ostrava, návrh na změnu usnesení 
  
Usnesení číslo: 10134/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit se záměrem prodat jednotky ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené 

městskému obvodu, vymezené ve smyslu zák. 72/1994Sb. K těmto jednotkám příslušející 

spoluvlastnické podíly na společných částech budovy č.p. 3039 a na pozemku parc. č. 126/15, 

zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dubina u Ostravy, část obce Bělský Les, obec Ostrava, a to 

bytovou jednotku č. 3039/1 s podílem na spol. částech domu a pozemku ve výši 8968/174204 a 

bytovou jednotku č. 3039/10 s podílem na spol. částech domu a pozemku ve výši 9202/174204 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

změnit text v usnesení č. 2369/ZM1418/36 zastupitelstva města ze dne 20. 6.2018, kterým 

rozhodla o prodeji bytových jednotek, a to: 
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V bodě 3, kdy text 

„3035/11 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 9895/212626, do spoluvlastnictví XXXXXXX XXXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXX a XXX. XXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, obě trvale bytem 

XXXXX XXXX/XXX, XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu                

849.086,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu“ 

nahrazuje textem 

„3035/11 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 9895/212626, do vlastnictví XXX. XXXXX XXXXXXXX, nar.: 

XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

XXX za kupní cenu 849.086,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou                              

č. 1 předloženého materiálu“ 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

změnit text v usnesení č. 2099/ZM1418/32 zastupitelstva města ze dne 31. 1. 2018, kterým 

rozhodla o prodeji bytových jednotek, a to: 

V bodě 1), kdy text 

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

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

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

je přílohou č. 1 předloženého materiálu“ 

nahrazuje textem 

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

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

XXXXXXX XXXXXXX, nar.:, XXXXXXXXXX oba trvale bytem XXXXX XXXXX XXX 

XXX XXXXXXX za kupní cenu 736.398,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou      

č. 2 předloženého materiálu“ 

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

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

nar. XXXXXXXXX, oba bytem XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 
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833.490,10 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2“ předloženého materiálu 

nahrazuje textem 

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

9718/174204, do vlastnictví XXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX 

XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 833.490,10 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 

která je přílohou č. 1 předloženého materiálu“ 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

změnit text v usnesení č. 2099/ZM1418/32 zastupitelstva města ze dne 31. 1. 2018, kterým 

rozhodla o prodeji bytových jednotek, a to: 

V bodě 2), kdy text 

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

8012/99379, do SJM XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXX 

XXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXXXX oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX 

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

je přílohou č. 1 předloženého materiálu” 

nahrazuje textem 

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

8012/99379, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX 

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

je přílohou č. 2 předloženého materiálu” 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh prodat nemovitosti dle bodů 1) - 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města                  

k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 75 (zn.předkl.) 
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Návrh neodejmout nemovité věci městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 10135/RM1418/136 

08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout neodejmout ze svěření městskému obvodu Moravská Ostrava  a Přívoz 

pozemek p.č.st. 131, jehož součástí je stavba čp. 121 (Hlučínská 16), 

pozemek p.č.st. 910, jehož součástí je stavba čp. 892 (Hlučínská 14), 

pozemek p.č.st. 132, jehož součástí je stavba čp. 119 (Koksární 6), 

pozemek p.č.st. 2265, jehož součástí je stavba bez čp. garáž, 

pozemek p.p.č. 110/1, ostatní plocha, jiná plocha, 

pozemek p.p.č. 351/12, ostatní plocha, manipulační plocha, 

vše v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, 

v souladu s ustanovením § 132 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),           

ve znění pozdějších předpisů   

 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout neodejmout ze svěření městskému obvodu Moravská Ostrava  a Přívoz 

pozemek parc.č. 1013/54, jehož součástí je stavba čp. 2691 (Ostrčilova 4) 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

v souladu s ustanovením § 132 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),           

ve znění pozdějších předpisů   

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 76 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Svinov a k.ú. Michálkovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10136/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemky: 

- parc.č. 2993/1, 

- parc.č. 2993/5, 

- parc.č. 2995/2, 

- parc.č. 3598, 

- parc.č. 3600, 

- parc.č. 3601, 

- část pozemku parc.č. 2989, ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 113 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2832-20/2018 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 2989/2, 

ost. plocha, ost. komunikace, 

- část pozemku parc.č. 2989, ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 88 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2832-20/2018 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 2989/3, 

ost. plocha, manipulační plocha 

od vlastníka: 

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

Ostrava, za cenu obvyklou v celkové výši 1.663.265,40 Kč (včetně DPH) 

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

  

2) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovité věci, uvedené v bodu 

1) 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 

  

3) souhlasí 
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s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovité věci, uvedené v bodu 1) 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 

  

4) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku p.p.č. 403/16, zahrada, o výměře 5 m2, která je dle geometrického plánu           

č. 2123-15/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 403/54, ost. plocha,                      

ost. komunikace, 

- část pozemku p.p.č. 601/5, trvalý travní porost, o výměře 14 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 2123-15/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 601/7, ost. plocha,            

ost. komunikace 

od vlastníka: 

- XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX a XXXX 

XXXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

za cenu obvyklou v celkové výši 6.900,00 Kč 

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 

4) tohoto usnesení, 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 předmětné nemovité věci statutární město 

Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

6) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovité věci, uvedené v bodu 4) tohoto usnesení, 

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 předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 
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7) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodu 1) až 6) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 77 
Návrh prodat část pozemku v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice v rámci 
stavby “Ostrava Airport Multimodal Park” 
  
Usnesení číslo: 10137/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem prodat 

část pozemku parc. č. 1122/19 o výměře 2 m2, která je dle geometrického plánu                                

č. 1997-113/2017 vyhotoveného pro k.ú. Sedlnice v roce 2017, označena jako pozemek             

parc. č. 1122/55 v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice 

do vlastnictví společnosti OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., se sídlem           

28. října 3346/91, Moravská Ostrava, IČO 289 38 186 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 270,00 Kč + DPH ve výši 56,70 Kč, tj. po zaokrouhlení          

za 327,00 Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 78 
Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města s prodejem 
nemovitých věcí městskými obvody Ostrava-Jih a Mariánské Hory          
a Hulváky 
  
Usnesení číslo: 10138/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas s prodejem nemovitého majetku městským obvodem Ostrava-Jih v souladu   

s čl. 7 odst. (3) písm. a) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném 

znění, a to: 

- části pozemku p.p.č. 455/80 - zahrada, o výměře 163 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, 

za podmínky, že v majetku města Ostravy zůstane ta část pozemku, která je součástí územní 

rezervy ozn. DK 127/R (viz příloha č. 2 předloženého materiálu) 

  

2) vydává 

  
předchozí souhlas s prodejem nemovitého majetku městským obvodem Mariánské Hory                      

a Hulváky v souladu s čl. 7 odst. (3) písm. a) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, v úplném znění, a to: 

-pozemku p.č.st. 350 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky 

  

 
RM_M 82 
Návrh uzavřít Kupní smlouvu o prodeji nemovitých věcí, se zřízením 
služebnosti 
  
Usnesení číslo: 10139/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 2218/ZM1418/34 
 

Rada města 

  
1) souhlasí 
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s návrhem uzavřít kupní smlouvu v rámci “Kupní smlouvy o prodeji nemovitých věcí, se 

zřízením služebnosti” se společností České dráhy, a.s., IČO 709 94 226, sídlo Praha 1, Nábřeží 

L. Svobody 1222, PSČ 11015, jejímž předmětem je výkup nemovitých věcí v k.ú. Svinov, 

obec Ostrava a zřízení služebnosti - dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

O výkupu nemovitých věcí rozhodlo zastupitelstvo města dne 11. 4. 2018 svým usnesením           

č. 2218/ZM1418/34 

  

2) rozhodla 

  
na straně povinného zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - parovodní 

přípojky k pozemku parc. č. 3108/23, ost. plocha, ost. komunikace, v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava, s oprávněným České dráhy, a.s., IČO 709 94 226, sídlo Praha 1, Nábřeží L. Svobody 

1222, PSČ 11015 - dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky, že zastupitelstvo 

města rozhodne o uzavření kupní smlouvy v rámci “Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení 

služebnosti” uvedené v bodě 1) návrhu usnesení 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Dodávka vodoměrů“ poř. č. 213/2018 
  
Usnesení číslo: 10140/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na dodávku vodoměrů pro rok 

2019 v rozsahu dle předloženého materiálu. 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení 
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členové: 

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

2. Ing. Ladislav Rožnai- odbor majetkový 

3. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

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

2. Jana Uhlářová - odbor majetkový 

3. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

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

3. Ing. Ladislav Rožnai - odbor majetkový 

4. XXXX XXXXX XXXX, MBA - OVAK a.s. 

5. XXXX XXXX XXXXXX - OVAK a.s. 

6. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

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

3. Jana Uhlářová - odbor majetkový 

4. XXXX XXXXX XXXXXX - OVAK a.s. 

5. XXXX XXXXXX XXXXX - OVAK a.s. 

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2018 

 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: 31.12.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 84 
Návrh směnit nemovité věci a uzavřít Smlouvu o budoucí směnné 
smlouvě k nemovitým věcem v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 
návrh svěřit pozemky městskému obvodu Ostrava-Jih, návrh                 
na souhlas s umístěním vrtů podzemních vod v pozemcích                   
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10141/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem směnit 

níže uvedené pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu 

Ostrava-Jih, a to:    

- pozemek p.p.č. 100/35 

- část pozemku p.p.č. 100/36 o výměře 691 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 3445-

18a/2018, vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh nad Odrou a nově označenou jako pozemek p.p.č. 

100/50, ost. plocha, jiná plocha, 

pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, 

dle geometrického plánu č. 3445-18a/2018, vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh nad Odrou, a to: 

- část pozemku p.p.č. 100/30 o výměře 490 m2, nově označenou jako pozemek p.p.č. 100/49 

- část pozemku p.p.č. 100/33 o výměře 35 m2, nově označenou jako pozemek p.p.č. 100/51 

- část pozemku  p.p.č. 1431 o výměře 411 m2, nově označenou jako pozemek p.p.č. 1431/2 

včetně příslušenství (kanalizační přípojky)  

za 

níže uvedené nemovité věci ve vlastnictví  Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Praha 5, 

Nárožní 1359/11, PSČ 15800, IČO: 261 78 541, dle geometrického plánu č. 3445-18a/2018, 
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vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh nad Odrou, a to:   

- část pozemku p.p.č. 100/34 o výměře 1173 m2, nově označenou jako pozemek p.p.č. 100/52  

- část pozemku p.č.st. 6452 o výměře 535 m2, nově označenou jako pozemek p.p.č. 4517  

za účelem výstavby nové prodejny LIDL včetně parkovacích ploch za podmínky,                          

že  ke  vkladu vlastnického práva dojde až po uplynutí lhůty stanovené pro udržitelnost 

projektu statutárního města Ostravy ”Izolační zeleň města Ostravy - 02” - do 06/2019 

a s návrhem na uzavření Smlouvy o budoucí směnné smlouvě dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit nemovité věci uvedené v bodě 1) návrhu usnesení v k.ú.  v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, dle 

čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 

znění, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedené nemovité věci do svého 

vlastnictví.     

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit nemovité věci uvedené v bodě 1) návrhu usnesení v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

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

Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, za podmínky,           

že statutární město Ostravy nabude uvedené nemovité věci do svého vlastnictví.   

  

4) souhlasí 

  
s umístěním  vrtů podzemních vod  v níže uvedených pozemcích  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 

obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, a to:    

- pozemku p.p.č. 100/35 

- část pozemku p.p.č. 100/36 o výměře 691 m2, nově označeného jako pozemek p.p.č. 100/50 

pro Lidl Česká republika v.o.s., Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00, IČO: 261 78 541, 

zastoupená společníkem Lidl Holding s.r.o., IČO: 261 35 094, Nárožní 1359/11, Stodůlky,     
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158 00 Praha 5  

za účelem provedení rozboru podzemních vod, a to na náklady zmíněné společnosti  

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 18 
„Rekonstrukce kanalizace v ul. Klasná”. Návrh na uzavření Dodatku    
č.1 ke Smlouvě o dílo 0684/2018/OI/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 10142/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0684/2018/OI/VZKÚ na realizaci stavby 

„Rekonstrukce kanalizace v ul. Klasná” dle přílohy č.1 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru investičního 

zabezpečit veškeré potřebné úkony vyplývající z bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 26.09.2018 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 34 
Návrh na uzavření “Dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě            
o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu” a “Smlouvy                      
o zřízení služebností” v souvislosti se stavbou “Přestupní uzel Hulváky 
1. etapa” 
  
Usnesení číslo: 10143/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření ”Dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu 

provést stavbu”  v souvislosti se stavbou “Přestupní uzel Hulváky 1. etapa” mezi vlastníkem: 

ASPERA, spol. s r.o. 

Se sídlem: Křižíkova 734/1, České Budějovice 6, PSČ 370 01 

IČO: 13497774 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Přestupní uzel Hulváky 

1. etapa” mezi vlastníkem: 

ASPERA, spol. s r.o. 

Se sídlem: Křižíkova 734/1, České Budějovice 6, PSČ 370 01 

IČO: 13497774 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, z důvodu 
přepracování investičního záměru, v rámci akce: ,,MNO - Výstavba 
nového objektu s hyperbarickou komorou´´, se společnosti Projekt 
2010,s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10144/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
Uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0031/2018/OI se zhotovitelem Projekt 2010, s.r.o., 

Ruská 43, 703 00  Ostrava - Vítkovice, IČO: 48391531, z důvodu rozšíření   investičního 

záměru pro stavbu: ,,MNO - Výstavba nového objektu s hyperbarickou komorou´´, kterou se 

upravuje cena díla na částku 379.335,- Kč vč. DPH 
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RM_M 57 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby “ 
Rekonstrukce ÚČOV - Dosazovací nádrže č. 1 - 10” 
  
Usnesení číslo: 10145/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2515/2016/OI/VZKÚ ze dne 21.10.2016 na 

realizaci stavby Rekonstrukce ÚČOV - Dosazovací nádrže č. 1 - 10 

se zhotovitelem 

STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV spol. s r.o., č.p. 135, Milenov, PSČ 735 61,           

IČO 48392570 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 58 
Návrh na uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu s fy TALPA 
RPF s.r.o. na realizaci stavby “Rekonstrukce ČSOV Pašerových             
a kanalizace ul. Grmelova” 
  
Usnesení číslo: 10146/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu, založeného Smlouvou o dílo                        

č. 01870/2014/OILPO ze dne 20.8.2014 na realizaci stavby Rekonstrukce ČSOV Pašerových     

a kanalizace ul. Grmelova 

se zhotovitelem 

TALPA RPF s.r.o., Holvekova 645, Ostrava, IČO 64615391 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Revitalizace areálu býv. kasáren Hranečník – 
demolice SO 02”, poř. č. 147/2018 
  
Usnesení číslo: 10147/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 09716/RM1418/132 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů                       

o skutečném majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,                    

v platném znění, na realizaci stavby „Revitalizace areálu býv. kasáren Hranečník – demolice 

SO 02”, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod 

poř. č. 5: 

AWT Rekultivace a.s. 

se sídlem: Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov 

IČO: 47676175 

za cenu nejvýše přípustnou  2.495.915,96 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
„Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, Valchařská a Gorkého - 
BOZP” - uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní k veřejné zakázce 
malého rozsahu 
  
Usnesení číslo: 10148/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní k veřejné zakázce malého 

rozsahu na vypracování Plánu BOZP a výkon činnosti koordinátora BOZP pro stavbu 

„Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, Valchařská a Gorkého” v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava dle přílohy č.1 a důvodové zprávy předloženého materiálu s dodavatelem: 

Ing. Antonín Tělupil 
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se sídlem: K Myslivně 2092/45, 708 00 Ostrava-Poruba 

IČO: 115 27 838 

za cenu nejvýše přípustnou 288.000,00 Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru investičního 

zabezpečit veškeré potřebné úkony vyplývající z bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 21.09.2018 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace ul. Cihelní - 1. etapa”,        
poř. č. 154/2018 
  
Usnesení číslo: 10149/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 09722/RM1418/132 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 

majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na 

realizaci stavby “Rekonstrukce kanalizace ul. Cihelní - 1. etapa”, s účastníkem, který předložil 

svou nabídku pod poř. č. 2: 

SUBLAND-TECH s.r.o. 

se sídlem: Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice 

IČO: 28592611 

za cenu nejvýše přípustnou 12.754.017,16 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 (zn.předkl.) 
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Veřejná zakázka “Cyklotrasa U a vybavení křižovatky (PD+AD+IČ)”,      
poř. č. 185/2018 
  
Usnesení číslo: 10150/RM1418/136 

05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané 

“Cyklotrasa U a vybavení křižovatky (PD+AD+IČ)”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

se společností: 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava 

IČO: 427 67 377 

za cenu nejvýše přípustnou 875.600,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace - ul. 1. máje”,                        
poř. č. 190/2018 
  
Usnesení číslo: 10151/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

“Rekonstrukce kanalizace v ulici 1. máje  u plynojemu MAN” v k. ú. Mariánské Hory                       

a v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

2. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 

2. XXXX XXXXX XXXX, MBA - OVAK a.s. 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. XXXX XXXX XXXXXX - OVAK a.s. 

3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Burdová - 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: 31.12.2018 

 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: 31.12.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 45 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených 
městským obvodům 
  

(zn.předkl.) 
89 
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Usnesení číslo: 10152/RM1418/136 
  
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. 1028/1, parc.č. 1466/1 a parc.č. 2449, parc.č. 4808/1, parc.č. 1275     

a parc.č. 2273/1  vše v k. ú. Slezská Ostrava, parc.č. 197/17 v k. ú. Muglinov                            

a parc.č. 385/6 v k. ú. Heřmanice za účelem umístění reklamních zařízení, sloužících 

k volební propagaci politické strany Občanská demokratická strana (ODS), a to na dobu 

určitou od 10. 9. 2018 do 8. 10. 2018, pod číslem 062a) 

  

2) nevydává 

  
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: 

•  

části pozemku parc.č. 227/1 v k. ú. Slezská Ostrava za účelem umístění reklamního 

zařízení, sloužícího k volební propagaci politické strany Občanská demokratická strana 

(ODS), pod číslem 062b) 

•  

části pozemku parc.č. 156/1 v k. ú. Vítkovice za účelem umístění a provozování 

reklamního panelu pro městský obvod Vítkovice, na dobu určitou 5 let 

  

 
RM_VZ 10 
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické podpory          
k magnetopáskové knihovně Overland NEO se společností Klari s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10153/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické 

podpory se společností KLARI s.r.o., se sídlem: Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4 - Krč, 

IČO: 24756679 za cenu 243.270,- Kč bez DPH dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

 
RM_VZ 11 
VZMR na obnovu dokladových tiskáren 
  
Usnesení číslo: 10154/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy se společností Vidaron a.s., se 

sídlem: Rudé armády 651/19a, 733 01, Karviná - Hranice, IČO: 28633652 za cenu nejvýše 

přípustnou 476 190,- bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 44 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 10155/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků 

a) městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 830 471,35 Kč na opravu                     

6 sociálních bytů 

b) městskému obvodu Krásné Pole ve výši 518 tis. Kč na akci Výměna otopného systému 

úřadu městského obvodu Krásné Pole 

c) městskému obvodu Proskovice ve výši 23 tis. Kč na opravu památníku CZE8119-7926 

  

2) rozhodla 

  
o změně charakteru části investiční dotace ve výši 186 tis. Kč, poskytnuté městskému obvodu 

Polanka nad Odrou na akci Revitalizace odborné učebny fyziky a chemie v Polance nad Odrou 

na neinvestiční 
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3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í  

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13015, ORJ 120 o 2 956 tis. Kč (A.1.) 

(A.2.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 104513013 o 704 tis. Kč 

                                                ÚZ 104113013 o 83 tis. Kč 

- běžné výdaje 

na § 3312, pol. 5169, ORJ 160 o 95 tis. Kč (C.3.) 

na § 6399, pol. 5363, ORJ 120 o 7 tis. Kč (C.5.) 

(A.1.) na ORJ 135, § 4399, pol. 5011, ÚZ 13015 o 2 150 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 13015 o 537 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 13015 o 194 tis. Kč 

          na ORJ 130, § 4399, pol. 5167, ÚZ 13015 o 40 tis. Kč 

          na ORJ 180, § 4399, pol. 5169, ÚZ 13015 o 35 tis. Kč 

(A.2.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5011, ÚZ 104513013, ORG 104000000 o 115 tis. Kč 

                                            pol. 5011, ÚZ 104113013, ORG 104000000 o 12 tis. Kč 

                                            pol. 5011, ÚZ 104107601, ORG 104000000 o 6 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 104513013, ORG 104000000 o 259 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 104113013, ORG 104000000 o 30 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 104107601, ORG 104000000 o 14 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 104513013, ORG 104000001 o 140 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 104113013, ORG 104000001 o 16 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 104107601, ORG 104000001 o 8 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 104513013, ORG 104000000 o 30 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 104113013, ORG 104000000 o 4 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 104107601, ORG 104000000 o 2 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 104513013, ORG 104000000 o 11 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 104113013, ORG 104000000 o 2 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 104107601, ORG 104000000 o 1 tis. Kč  

          na ORJ 180, § 4349, pol. 5164, ÚZ 104513013, ORG 104000000 o 12 tis. Kč 

                                            pol. 5164, ÚZ 104113013, ORG 104000000 o 2 tis. Kč 

                                            pol. 5164, ÚZ 104107601, ORG 104000000 o 1 tis. Kč 

                                            pol. 5169, ÚZ 104513013, ORG 104000000 o 137 tis. Kč 

                                            pol. 5169, ÚZ 104113013, ORG 104000000 o 17 tis. Kč 

                                            pol. 5169, ÚZ 104107601, ORG 104000000 o 9 tis. Kč 

na § 3799, pol. 5139, ORJ 190 o 17 tis. Kč (C.8.) 

na § 6171, pol. 5021, ORJ 135 o 33 tis. Kč (C.9.) 

- kapitálové výdaje 

(C.2.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7089 o 5 000 tis. Kč 
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                                                             org. 7295 o 3 900 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7341 o 8 000 tis. Kč 

                                                             org. 7351 o 15 tis. Kč 

                               § 3113, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6315 o 2 048 tis. Kč 

                               § 2334, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8213 o 850 tis. Kč 

                                                             org. 8213 o 342 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, org. 3210 o 4 000 tis. Kč 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7608, ORJ 120, org. 502 o 831 tis. Kč (C.1.) 

                                   ÚZ 3500, ORJ 120, org. 618 o 518 tis. Kč (C.4.) 

                                   ÚZ 93, ORJ 120, org. 515 o 23 tis. Kč (C.6.) 

                                   ÚZ 93, ORJ 120, org. 520 o 186 tis. Kč (C.7.) 

s n i ž u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 35015, ORJ 120 o 70 tis. Kč (C.10.) 

- běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7608, ORJ 180 o 831 tis. Kč (C.1.) 

na § 3399, pol. 5166, ORJ 160 o 95 tis. Kč (C.3.) 

na § 6409, pol. 5363, ORJ 120 o 7 tis. Kč (C.5.) 

na § 3326, pol. 5171, ORJ 200 o 23 tis. Kč (C.6.) 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7601, ORJ 180 o 41 tis. Kč (A.2.) 

na § 3799, pol. 5169, ORJ 190 o 17 tis. Kč (C.8.) 

na § 6171, pol. 5021, ORJ 100 o 33 tis. Kč (C.9.) 

- kapitálové výdaje 

(C.2.) na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, org. 857 o 3 015 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7032 o 400 tis. Kč 

                                                             org. 7087 o 1 400 tis. Kč 

                                                             org. 7090 o 900 tis. Kč 

                                                             org. 7329 o 1 200 tis. Kč 

                                                             org. 7346 o 10 000 tis. Kč 

                               § 2271, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3150 o 1 569 tis. Kč 

                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3136 o 479 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, org. 3224 o 342 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 3137 o 850 tis. Kč 

                                                             org. 3152 o 4 000 tis. Kč 

(C.4.) na ORJ 230, § 3113, pol. 6121, org. 6321 o 235 tis. Kč 

                                § 3111, pol. 6121, org. 6320 o 283 tis. Kč 
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- neinvestiční transfery 

na § 3592, pol. 5336, ÚZ 35015, ORJ 170, org. 4241 o 70 tis. Kč (C.10.) 

převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 620 o 186 tis. Kč (C.7.) 

Městské obvody dle bodu A.1. důvodové zprávy 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13015 o 16 750 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 4399, pol. 5xxx, ÚZ 13015 o 16 750 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (C.1.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 502 o 831 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 831 tis. Kč 

Městský obvod Krásné Pole (C.4.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 618 o 518 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Výměna otopného systému úřadu městského obvodu Krásné 

Pole 

na § 6171, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 1800017000000 o 518 tis. Kč 

Městský obvod Proskovice (C.6.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 515 o 23 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 23 tis. Kč 

Městský obvod Polanka nad Odrou (C.7.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 520 o 186 tis. Kč 

- sníží převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 620 o 186 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci Revitalizace odborné učebny fyziky a chemie 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 20000007000000 o 186 tis. Kč 

- sníží kapitálové výdaje na akci Revitalizace odborné učebny fyziky a chemie 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 2000007000000 o 186 tis. Kč 
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4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka na poskytování pojistných služeb, poř. č. 92/2018 
  
Usnesení číslo: 10156/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 08929/RM1418/124 
k usnesení č. 09370/RM1418/129 
k usnesení č. 09750/RM1418/132 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatelů a o uzavření pojistných smluv dle přílohy č. 2 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, s účastníkem, který předložil 

svou nabídku: 

• pro část A - pojištění majetku a odpovědnosti za škodu včetně pojištění vozidel a pojištění 

odpovědnosti zaměstnanců za újmu způsobenou zaměstnavateli - pod poř. č. 1: Česká 

pojišťovna a.s., se sídlem: Spálená 75/16, 110 00 Praha 1, IČO: 45272956, za cenu nejvýše 

přípustnou 229.564.950,- Kč bez DPH, pro 5-ti letý pojistný program, tj. pro období od 

1.1.2019 do 31.12.2023 

• pro část B - pojištění odpovědnosti manažerů - pod poř. č. 2: Chubb European Group 

Limited, organizační složka, se sídlem: Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, IČO: 27893723, za 

cenu nejvýše přípustnou 2.254.000,- Kč bez DPH, pro 5-ti letý pojistný program, tj. pro období 

od 1.1.2019 do 31.12.2023 

  

2) vyzývá 

  
statutární zástupce organizací a společností, podílejících se na centralizovaném zadávání 

veřejné zakázky na poskytování pojistných služeb, aby uzavřeli pojistné smlouvy dle bodu           

1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 
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vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

informovat společnost SATUM CZECH s.r.o., se sídlem Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, 

Moravská Ostrava, IČO: 25373951, o rozhodnutí rady města pro účely zabezpečení veškerých 

potřebných úkonů veřejné zakázky na poskytování pojistných služeb 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 14.09.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 46 
Prohlášení SMO pro Dopravní podnik Ostrava a.s. o úmyslu uzavřít 
Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí 
kompenzací za veřejné služby na období 1.1.2025 - 31.12.2034,           
pro účely získání dotací z prostředků EU 
  
Usnesení číslo: 10157/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit prohlášení statutárního města Ostrava adresované obchodní společnosti Dopravní 

podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava,           

IČO: 61974757, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
členovi rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

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

konaném dne 19.9.2018 

  

 Vyřizuje: JUDr. Lukáš Semerák, T: 19.09.2018 

 člen rady města 

  
 

RM_M 56 
Schválení přípravy projektu Ozelenění tramvajových tratí I. etapa 
  
Usnesení číslo: 10158/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
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1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu Ozelenění tramvajových tratí I. etapa   

 

 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

jako nositeli projektu zajistit veškeré úkoly spojené s přípravou projektu dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_VZ 2 
Výměna oken schodišťového prostoru přístavby Archivu města 
Ostravy, Špálova 19, Ostrava - Přívoz 
  
Usnesení číslo: 10159/RM1418/136 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výměnu oken schodišťového prostoru přístavby 

Archivu města Ostravy, Špálova 19, Ostrava - Přívoz, zhotoviteli JS okna s. r. o.,                          

IČO 258193364, Vřesinská 128/40, Ostrava-Poruba, za cenu nejvýše přípustnou 119.500,- Kč 

bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 20.09.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 3 
Oprava malé terasy na pevnostní budově Slezskoostravského hradu           
v Ostravě 
  

(zn.předkl.) 
84 
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Usnesení číslo: 10160/RM1418/136 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě KP REVITAL s.r.o., se sídlem Pod Lesíkem  

 

556/23, 724 00 Ostrava, IČO: 02632195 za cenu nejvýše přípustnou ve výši 247 495,--  Kč bez 

DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 14.09.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

 


