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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 18.09.2018  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

10161/RM1418/137 RM_M 0 Schválení programu 137. schůze rady města 
konané dne 18.09.2018 

35 

10162/RM1418/137 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

28 

10163/RM1418/137 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. 

45 

10164/RM1418/137 RM_M 12 Schválení projektu, přijetí dotace z Ministerstva 
práce a sociálních věcí na projekt Obec přátelská 
rodině 2018 

50 

10165/RM1418/137 RM_M 13 Souhlas s uzavřením Dohody o vzájemném 
započtení pohledávek a Smlouvy o podmínkách 
poskytnutí nadační podpory na před-realizační 
přípravu projektu Zámecký park 

50 

10166/RM1418/137 RM_M 35 Udělení předchozího souhlasu k uzavření dohody 
o partnerství mezi statutárním městem Ostrava - 
městským obvodem Poruba a společnostmi CTJ 
Art Production s.r.o. a Cirkus trochu jinak, z. s. 

50 

10167/RM1418/137 RM_M 50 Zahájení přípravy a schválení podání žádosti 
o dotaci pro projekt „Stavební úpravy stávajícího 
objektu a jeho přestavba na bytový dům 
s pečovatelskými byty v Ostravě Polance 
nad Odrou“ 

50 

10168/RM1418/137 RM_M 34 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc 
srpen 2018 

25 

10169/RM1418/137 RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Ostrava - Modernizace 
městského kamerového systému 2018”, 
poř. č. 222/2018 

25 

10170/RM1418/137 RM_VZ 5 Zadání zakázky malého rozsahu na realizaci 
slavnostního ohňostroje na závěr oslav 100. výročí 
založení Československé republiky 

01 

10171/RM1418/137 RM_M 49 Přivlastnění opuštěných movitých věcí a jejich 
následná ekologická likvidace 

28 

10172/RM1418/137 RM_M 5 Návrh na naložení s přebytečným 
a neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 
města Ostravy 

84 

10173/RM1418/137 RM_M 33 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

84 

10174/RM1418/137 RM_VZ 7 Havarijní oprava instalační stupačky v budově 
Diagnostického centra, Sokolská 1925/49, 
Moravská Ostrava 

84 

10175/RM1418/137 RM_VZ 9 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na nákup příslušenství barevné kopírky 
pro rozmnožovnu 

84 
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10176/RM1418/137 RM_VZ 12 Vyloučení účastníků ze zadávacího řízení k veřejné 
zakázce „Dodávky zemního plynu pro statutární 
město Ostrava a městské organizace na rok 2019“ 

84 

10177/RM1418/137 RM_M 1 Schválení podání žádosti o podporu z Operačního 
programu Doprava 2014-2020 k projektu „Zvýšení 
propustnosti křižovatek v Ostravě” 

38 

10178/RM1418/137 RM_M 14 ITI ostravské aglomerace - vyhlášení výzvy 
k předkládání projektových záměrů 

38 

10179/RM1418/137 RM_VZ 10 Veřejná zakázka „Smíšené trvalkové výsadby”, 
poř. č. 051/2018 

38 

10180/RM1418/137 RM_M 20 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 
movitého majetku statutárního města Ostravy, 
předaného k hospodaření právnické osobě 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO 70631808 

41 

10181/RM1418/137 RM_M 21 Návrh na odpis nedobytných pohledávek právnické 
osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby 
se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 70631808 

41 

10182/RM1418/137 RM_M 24 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 
do vlastnictví právnické osoby Čtyřlístek - centrum 
pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO: 70631808 

41 

10183/RM1418/137 RM_M 22 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 
movitého majetku statutárního města Ostravy, 
předaného k hospodaření právnické osobě Domov 
pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, 
příspěvková organizace, se sídlem 
Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská 
Ostrava 

41 

10184/RM1418/137 RM_M 23 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 
do vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory 
Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO: 70631816 

41 

10185/RM1418/137 RM_M 27 Návrh na poskytnutí mimořádných transferů 
městským obvodům za účelem zabezpečení 
prevence kriminality 

86 

10186/RM1418/137 RM_M 2 Návrh dohody o ukončení výkonu pěstounské péče 
v zařízení pro výkon pěstounské péče 

30 

10187/RM1418/137 RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí odměny za adekvátní část 
roku 2018 bývalé ředitelce Komorní scéna Aréna, 
příspěvková organizace 

31 

10188/RM1418/137 RM_M 61 Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku 
na provoz organizaci PLATO Ostrava, 
příspěvková organizace 

42 
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10189/RM1418/137 RM_M 41 Žádost o rozšíření účelu použití poskytnutého 
příspěvku v oblasti kultury Janáčkově filharmonii, 
příspěvkové organizaci 

87 

10190/RM1418/137 RM_M 57 Návrh na navýšení, prodloužení termínu použití 
a termínu vyúčtování účelových příspěvků 
poskytnutých Národnímu divadlu 
moravskoslezskému, p. o., na rekonstrukci Divadla 
Jiřího Myrona 

42 

10191/RM1418/137 RM_M 58 Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku 
na provoz Národnímu divadlu 
moravskoslezskému, p. o., na rok 2018 

42 

10192/RM1418/137 RM_M 18 Vyhodnocení III. etapy kampaně města „Školní 
jídelny zdravě a chutně”  

91 

10193/RM1418/137 RM_VZ 6 Veřejná zakázka malého rozsahu a uzavření Kupní 
smlouvy v rámci projektu „Klíče pro budoucnost 
našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy 
II“, který je spolufinancován IROP 

91 

10194/RM1418/137 RM_M 60 Projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání 
ve městě Ostrava II - výzva k odvodu sankce 

91 

10195/RM1418/137 RM_M 28 Odvolání a jmenování členů pracovní skupiny rady 
města „Systém sdružených nákupů” 

90 

10196/RM1418/137 RM_M 16 Návrh na prodej automobilu městu Frenštát 
pod Radhoštěm včetně uzavření kupní smlouvy 

08 

10197/RM1418/137 RM_M 36 Návrh na nesouhlas s umístěním podzemního 
kabelového vedení NN k pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, 
a.s. 

08 

10198/RM1418/137 RM_M 37 Návrh na koupi plastiky z betonu a kovu s názvem 
„K řídla” v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti s InterCora, spol. 
s r.o. 

08 

10199/RM1418/137 RM_M 38 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 
kabelového vedení NN včetně pilíře se skříní 
a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, 
a. s. 

08 

10200/RM1418/137 RM_M 39 Návrh na předání vodohospodářského majetku 
statutárního města Ostravy do nájmu společnosti 
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a navýšení 
hodnoty vodohospodářského majetku statutárního 
města Ostrava o realizované technické zhodnocení 

08 

10201/RM1418/137 RM_M 40 Návrh na projednání „Petice za občanské soužití” 
ve věci záměru prodeje pozemku parc. č. 373 
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 

08 
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10202/RM1418/137 RM_M 42 Stanovisko k vybudování dostupného 
sociálního bydlení v MOb Slezská Ostrava 
na ul. Na Rampě 270/20, Ostrava - Kunčičky 

08 

10203/RM1418/137 RM_M 43 Návrh na záměr města pronajmout část 
pozemku p. p. č. 522 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, 
obec Ostrava 

08 

10204/RM1418/137 RM_M 44 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., 
návrh na uzavření dohody o zrušení smluv 
s Jindrich Plaza Development, s.r.o. 

08 

10205/RM1418/137 RM_M 45 Uzavření dodatku příkazní a mandátní smlouvy 
se správcem domů na ul. Pobialové a ul. Horní 

08 

10206/RM1418/137 RM_M 52 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem 
pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

10207/RM1418/137 RM_M 53 Stanovisko k vybudování dostupného sociálního 
bydlení v MOb Moravská Ostrava a Přívoz 
na ul. Karolíny Světlé 968/12, Ostrava - Přívoz 

08 

10208/RM1418/137 RM_M 55 Návrh na souhlas s umístěním stavby 
„Rekonstrukce ul. Výstavní” a „Parkovací stání 
na ul. B. Václavka” 

08 

10209/RM1418/137 RM_M 4 Návrh na uzavření smluv o realizaci přeložek 
technologických zařízení a inženýrských sítí 
v souvislosti se stavbami odboru investičního 
zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního 
města Ostravy pro rok 2018 

05 

10210/RM1418/137 RM_M 7 Návrh na uzavření smluv a dodatku ke smlouvě 
o věcných právech k pozemkům v souvislosti 
se stavbami uvedenými v rozpočtu statutárního 
města Ostravy 

05 

10211/RM1418/137 RM_M 8 Návrh na uzavření smluv o věcných právech 
k pozemkům v souvislosti se stavbami uvedenými 
v rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

10212/RM1418/137 RM_M 9 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
z důvodu vzniku víceprací v rámci stavby 
„Rekonstrukce VO Muzejní” 

05 

10213/RM1418/137 RM_M 11 Nová radnice - sjednocení a doplnění kamerového 
systému 

05 

10214/RM1418/137 RM_M 15 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 2571/2017/OI/VZKÚ ze dne 28. 8. 2017 
ke stavbě „Rekonstrukce ul. Pustkovecká” 

05 

10215/RM1418/137 RM_M 26 Návrh na uzavření „Smlouvy o zřízení věcného 
břemene” v souvislosti se stavbou „Petřkovice, 
kanalizační stoky, odkanalizování obce - část B - 
II. a III. etapa” 

05 
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10216/RM1418/137 RM_M 29 Návrh na uzavření smluvních vztahů s ČEZ 
Distribuce, a.s. v rámci přípravy staveb odboru 
investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2018 

05 

10217/RM1418/137 RM_M 31 Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace 
Moravskoslezskému kraji 

05 

10218/RM1418/137 RM_M 51 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
z důvodu vzniku víceprací v rámci akce „Nábřeží 
Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory - stavba 
2.1 sadové úpravy” 

05 

10219/RM1418/137 RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Nová radnice - klimatizace”, 
poř. č. 075/2018 

05 

10220/RM1418/137 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace v ulici 
Výstavní”, poř. č. 162/2018 

05 

10221/RM1418/137 RM_VZ 8 Veřejná zakázka „Výstavba nové tramvajové 
smyčky Ostrava - Výstaviště (PD+IČ+AD)“ 
poř. č. 223/2018 

05 

10222/RM1418/137 RM_M 6 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 
do majetku města. 

89 

10223/RM1418/137 RM_M 3 Poskytnutí účelového investičního příspěvku 
na nákup zametacího stroje pro Technické služby 
Ostrava-Jih, příspěvková organizace a účelových 
neinvestičních transferů na realizaci projektu 
„Trvalkové záhony na ul. Českobratrská 
před Janáčkovou konzervatoří“ (MOb MOaP) 
a „Mechanizovaná výsadba cibulovin do travního 
drnu na ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě“ 
(MOb Slezská Ostrava) z Fondu životního 
prostředí města Ostravy 

80 

10224/RM1418/137 RM_M 19 Poskytnutí daru do Fondu pro děti ohrožené 
znečištěním ovzduší od společnosti ArcelorMittal 
a.s. 

80 

10225/RM1418/137 RM_M 25 Souhlas s odlišným způsobem hospodaření 
v příměstském lese v majetku Lesy České 
republiky, s. p. 

80 

10226/RM1418/137 RM_M 47 Rozpočtové úpravy Fondu životního prostředí 
města Ostravy ve věci Ověření aktuálního stavu 
kontaminace v areálu TROJEK, a.s. (bývalé 
Zachemo) v Ostravě a analýza rizik a Likvidace 
poškozených monitorovacích vrtů v okolí 
ochranného pásma vodního zdroje 

80 

10227/RM1418/137 RM_M 54 Žádost městského obvodu Proskovice o úhradu 
nákladů na zohlednění minimalizace dopadů 
investic na klimatickou odolnost města 
při dodržování adaptačních opatření schválených 
SMO v rámci realizace projektu „Revitalizace 
Bestova rybníka v Ostravě - Proskovicích” 

80 
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10228/RM1418/137 RM_M 46 Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě na pořízení 
a technickou podporu produktu VMware 
se spol. MERIT GROUP a. s. 

83 

10229/RM1418/137 RM_VZ 11 Smlouva na dodávku programového vybavení 
a poskytování služeb technické podpory provozu 
se společností ICZ a.s. 

83 

10230/RM1418/137 RM_M 59 Žádost občanů města o prominutí smluvních pokut 28 
10231/RM1418/137 RM_M 32 Úprava rozpočtu 07 
10232/RM1418/137 RM_M 48 Zadání zpracování investičního záměru akce 

„Přechod pro chodce č. 4096 Opavská - Bohuslava 
Martinů včetně SSZ” 

09 

Materiály, které byly staženy:  
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_M 17 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 1238/2018/OI/VZKÚ ze dne 28.03.2018 
ke stavbě „Stavební úpravy pavilonu H1 a H2” 
v Městské nemocnici Ostrava 

05 

 RM_M 10 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
z důvodu vzniku víceprací v rámci stavby 
„Rekonstrukce VO oblast Bedřicha Nikodéma” 

05 

 RM_M 56 Návrh vypovědět nájemní vztah na pronájem 
pozemku parc. č. 845/3, jehož součástí je budova 
č. p. 1591, k. ú. Moravská Ostrava 

08 

 RM_M 30 Směrnice pro zpracování investičního záměru 
v procesu investiční výstavby Statutárního města 
Ostravy 

05 

 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Revitalizace areálu bývalých 
kasáren Hranečník - oplocení areálu”, 
poř. č. 184/2018 

05 
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RM_M 0 
Schválení programu 137. sch ůze rady m ěsta konané dne 18.09.2018 
  
Usnesení číslo: 10161/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program jednání 137. schůze rady města konané dne 18.09.2018 

  
 

RM_VH 1 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10162/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Ostravské komunikace, a.s., IČO: 253 96 544, se sídlem Novoveská 1266/25, 
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

skončení funkčního období člena představenstva obchodní společnosti Ostravské komunikace, 
a.s. xxxxxxxxxxxxx, nar  xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
dnem 30.10.2018 

  
2) volí 
  

do funkce člena představenstva obchodní společnosti Ostravské komunikace, 
a.s., xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
s účinností od 31.10.2018 

  
3) schvaluje 
  

členovi představenstva obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. xxxxxxxxxxxxxxx, 
nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, smlouvu o výkonu funkce 
dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 
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4) projednala 
  

skončení funkčního období člena představenstva obchodní společnosti Ostravské komunikace, 
a.s., xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
dnem 30.10.2018 

  
5) volí 
  

do funkce člena představenstva obchodní společnosti Ostravské komunikace, 
a.s., xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
s účinností od 31.10.2018 

  
6) schvaluje 
  

členovi představenstva obchodní společnosti Ostravské komunikace, 
a.s. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_VH 2 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti Ostravský 
informa ční servis, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10163/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní 
společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem Ostrava, Jurečkova 1935/12, 
PSČ 702 00, IČO 26879280, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za 1. pololetí roku 2018 a vyhodnocení účinnosti 
motivačního systému odměňování členů TOP managementu obchodní společnosti Ostravské 
výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 3235, Ostrava, PSČ: 702 00, IČO: 25399471, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

doplatek prémií členům TOP managementu obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s., 
se sídlem Černá louka 3235, Ostrava, PSČ: 702 00, IČO: 25399471 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 
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3) projednala 
  

zprávu o provedení verifikace aktualizovaného podnikatelského plánu pro rok 2018 a parametrů 
motivačního systému odměňování člena TOP managementu obchodní společnosti Ostravský 
informační servis, s.r.o.,  pro období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
4) schvaluje 
  

aktualizovaný podnikatelský plán obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., 
na rok 2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
5) určuje 
  

a souhlasí s aktualizovaným motivačním systémem odměňování člena TOP managementu 
společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. pro období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
6) schvaluje 
  

dodatek č. 5 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti Ostravský informační servis, 
s.r.o., dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
7) ukládá 
  

jednateli společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., 
realizovat podnikatelské aktivity v souladu se schváleným aktualizovaným podnikatelským 
plánem na rok 2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jan Šumbera, T: 28.06.2019
 jednatel společnosti 
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RM_M 12 
Schválení projektu, p řijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních v ěcí 
na projekt Obec p řátelská rodin ě 2018 
  
Usnesení číslo: 10164/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 09387/RM1418/130 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s přijetím dotace z Dotačního titulu Obec přátelská rodině a seniorům 2018 dle podmínek 
poskytovatele Ministerstva práce a sociálních věcí, IČ: 00551023, Na Poříčním právu 1/376, 
128 01 Praha 2, na projekt Obec přátelská rodině 2018 uvedených v příloze č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) žádá 
  

městský obvod Poruba 
o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

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

 
RM_M 13 
Souhlas s uzav řením Dohody o vzájemném zapo čtení pohledávek 
a Smlouvy o podmínkách poskytnutí nada ční podpory na p řed-realiza ční 
přípravu projektu Zámecký park 
  
Usnesení číslo: 10165/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 08165/RM1418/114 
k usnesení č. 09795/RM1418/133 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

zrušit přijaté usnesení Rady města Ostravy č. 09795/RM1418/133 ze dne 21. 8. 2018 
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2) souhlasí 
  

s návrhem Dohody o vzájemném započtení pohledávek, která by měla být uzavřena mezi 
statutárním městem Ostrava – městským obvodem Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 
Ostrava-Poruba, IČO: 00845451, a Nadací Proměny Karla Komárka, Vinohradská 1511/230, 
Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 27421538, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) souhlasí 
  

s návrhem Smlouvy o podmínkách poskytnutí nadační podpory na před-realizační přípravu 
projektu, která by měla být uzavřena mezi příjemcem statutárním městem Ostrava – městským 
obvodem Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba, IČO: 00845451 
a poskytovatelem Nadací Proměny Karla Komárka, Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 
Praha 10, IČO: 27421538, na financování projektu Zámecký park v rámci Nadace Proměny 
Karla Komárka dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) žádá 
  

městský obvod Poruba 
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s předrealizační přípravou projektu dle bodu 2) a 3) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Petr Mihálik, T: 31.10.2018
 starosta městského obvodu Poruba 
  

 
RM_M 35 
Udělení p ředchozího souhlasu k uzav ření dohody o partnerství 
mezi statutárním m ěstem Ostrava - městským obvodem Poruba 
a spole čnostmi CTJ Art Production s.r.o. a Cirkus trochu ji nak, z. s. 
  
Usnesení číslo: 10166/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

důvodovou zprávu předloženého materiálu 
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2) vydává 
  předchozí souhlas k uzavření dohody o partnerství mezi statutárním městem Ostrava –

městským obvodem Poruba, se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba, 
IČO: 00845451 a společnostmi CTJ Art Production s.r.o., se sídlem Místecká 1120/103, 
Ostrava-Vítkovice, 703 00, IČO: 04012640, a Cirkus trochu jinak, z. s.,  se sídlem Hlavní 34, 
742 85 Vřesina,  IČO: 22878670, dle ust. čl. 7, odst. (9) písm. c) obecně závazné vyhlášky 
města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 50 
Zahájení p řípravy a schválení podání žádosti o dotaci pro proj ekt 
„Stavební úpravy stávajícího objektu a jeho p řestavba na bytový d ům 
s pečovatelskými byty v Ostrav ě Polance nad Odrou“ 
  
Usnesení číslo: 10167/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  zahájení přípravy projektu „Stavební úpravy stávajícího objektu a jeho přestavba na bytový dům 

s pečovatelskými byty v Ostravě Polance nad Odrou“ ke spolufinancování z národního 
programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

  
2) souhlasí 
  s podáním žádosti o dotaci pro projekt „Stavební úpravy stávajícího objektu a jeho přestavba 

na bytový dům s pečovatelskými byty v Ostravě Polance nad Odrou“ v rámci národního 
programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Podpora bydlení pro rok 2019, podprogramu: 
Podporované byty (117D0640) – dotačního titulu: Pečovatelský byt, po vyhlášení Výzvy pro rok 
2019 

  
3) žádá 
  městský obvod Polanka nad Odrou 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu dle bodu 1) 
tohoto usnesení a zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh dle bodu 2) tohoto 
usnesení v souladu s podmínkami výzvy národního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR
– Podpora bydlení pro rok 2019” 

v případě, 

že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené 
v bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Pavel Bochnia, T: 31.10.2018
 starosta městského obvodu Polanka nad Odrou 
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4) schvaluje 
  

v případě úspěšnosti projektu dle bodu 2) financování projektu v celkové výši 25 731 tis. Kč, 
- v roce 2020: 
na zajištění předfinancování projektu ve výši 18 838 tis. Kč, 
přičemž v této částce je obsaženo 
spolufinancování celkem ve výši 18 838 tis. Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
5) žádá 
  

městský obvod Polanka nad Odrou 
o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu 
uvedeného v bodě 2) v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava 
(rozpočet nositele) dle bodu 4) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Pavel Bochnia, 
 starosta městského obvodu Polanka nad Odrou 
  

 
RM_M 34 
Zpráva o činnosti M ěstské policie Ostrava za m ěsíc srpen 2018 
  
Usnesení číslo: 10168/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

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

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka „Ostrava - Modernizace m ěstského kamerového 
systému 2018”, po ř. č. 222/2018 
  
Usnesení číslo: 10169/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na modernizaci 
městského kamerového systému na území města Ostravy, užívaného Městskou policií Ostrava, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 
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OVANET a.s. 
se sídlem: Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO: 25857568 

za cenu nejvýše přípustnou 260 896,55 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 5 
Zadání zakázky malého rozsahu na realizaci slavnost ního oh ňostroje 
na závěr oslav 100. výro čí založení Československé republiky 
  
Usnesení číslo: 10170/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci slavnostního ohňostroje na závěr oslav 
100. výročí vzniku Československé republiky společnosti TARRA pyrotechnik s.r.o., 
Hlučínská 1347/3a, 747 14, Ludgeřovice, IČO: 49611984, na základě vyhodnocení emailové 
poptávky ze dne 10. 9. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu za 144 600,- Kč bez DPH 
a uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 49 
Přivlastn ění opušt ěných movitých v ěcí a jejich následná ekologická 
likvidace 
  
Usnesení číslo: 10171/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

že statutární město Ostrava si přivlastňuje tyto opuštěné movité věci: 

- vozidlo tovární značky FIAT, model FIAT BRAVA 1.6 100 16V 182BB1AA11, rok 
prvního zaevidování 1999, registrační značky 9B64602, číslo karoserie (VIN) 
ZFA18200004736491   

- vozidlo tovární značky ŠKODA, model ŠKODA OCTAVIA 
STAGUX01A8DFM5TMBBL, rok prvního zaevidování 1999, registrační značky 7T21741, 
číslo karoserie (VIN) TMBZZZ1U7X2216056 
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2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím Odboru hospodářské správy 
zajistil  ekologickou likvidaci vozidel specifikovaných v bodě 1) tohoto usnesení a jejich 
následné odhlášení  z registru silničních vozidel v souladu  platnými právními předpisy, 
když tato vozidla nejsou způsobilá k provozu na pozemních komunikacích 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.12.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 5 
Návrh na naložení s p řebyte čným a neupot řebitelným majetkem 
v užívání Magistrátu m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10172/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v rozsahu 
a způsobem dle předloženého materiálu -  fyzickou likvidaci a prodejem na základě kupní 
smlouvy uzavřené městem jako prodávajícím a paní Kateřinou Stratilovou, nar. 26.12.1964, 
bytem Letní 23, 721 00 Ostrava  - Svinov, jako kupující dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  
2) jmenuje 
  

likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle „Směrnice 
2/2007 pro evidenci majetku” a jmenuje její členy:   

předseda: 
Ing. René Bartoš - vedoucí oddělení údržby odboru hospodářské správy                     

členové: 
Bc. Helena Tichavská, MPA - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 
Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 
Miroslava Dřízgevičová - odbor hospodářské správy 
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RM_M 33 
Kácení d řevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10173/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  a) s kácením 8 ks bříz bělokorých o obvodech kmenů 90  cm, 55 cm, 56 cm, 48 cm, 80 cm, 

43 cm, 85 cm a 43 cm rostoucích na pozemku parc. č. 1880/2 - zahrada a 1 ks škumpy 
orobincové o obvodu kmene 47 cm rostoucí na pozemku parc. č. 1881/2 - zastavěná plocha
a nádvoří, zbořeniště, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to v souvislosti s realizací 
stavby „Odstranění dvou staveb nacházejících se na p. č. 1884/2 “, pro investora stavby: 
Statutární město Ostrava, IČ: 00845451, se sídlem Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) s kácením 6 ks lip o obvodech kmenů 109 cm, 94 cm, 80 cm, 123 cm, 95 cm a 155 cm 
rostoucích na pozemku parc. č. 3550/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace , v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava  (pozemek SMO), dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c) s kácením 1 ks lípy o obvodu kmene 152 cm a 1 ks jírovce o obvodu kmene 280 cm rostoucích 
na pozemku parc. č. 269 - zastavěná plocha a nádvoří ,v k. ú. Přívoz, obec Ostrava a 3 ks jasanů 
o obvodech kmenů 180 cm, 140 cm a 110 cm rostoucích na pozemku parc.č. 41/2- ostatní 
plocha, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

d) s kácením 1 ks dubu o obvodu kmene 230 cm rostoucího na pozemku parc. č. 2953/15 -
ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Poruba, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

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

zajistil vyhotovení  souhlasu s kácením dřevin a s podáním žádosti o zahájení řízení o povolení 
kácení dřevin a vydání rozhodnutí příslušným správním orgánem dle bodu 1a) a žádostí 
o povolení kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany přírody dle bodů 1b) až 1d) tohoto 
usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 21.09.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu žádostí o povolení kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany přírody dle bodů 1) 
a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 21.09.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 7 
Havarijní oprava instala ční stupa čky v budov ě Diagnostického centra, 
Sokolská 1925/49, Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10174/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a podpisu objednávky na havarijní opravu instalační 
stupačky vody a kanalizace v objektu Diagnostického centra na ul. Sokolská 49, Moravská 
Ostrava firmě VODAŘ s.r.o., se sídlem Kosmická 1723/2, Ostrava-Poruba, IČO 29387850, 
za cenu nejvýše přípustnou 193.908,- Kč bez DPH  

  
2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu objednávky 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 21.09.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_VZ 9 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu na nákup p říslušenství 
barevné kopírky pro rozmnožovnu 
  
Usnesení číslo: 10175/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Ricoh Czech Republic s.r.o., se sídlem: 
Jihlavská 1558/21, Praha 4-Michle, IČO: 48117820, na nákup finišeru ke kopírovacímu stroji 
Aficio MP C8003SP pro rozmnožovnu MMO včetně instalace, zaškolení obsluhy 
a dopravy dle předložené nabídky ze dne 6.9.2018 za cenu Kč 257.398,- bez DPH 

  
2) zmocňuje 
  vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 21.09.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VZ 12 
Vylou čení účastník ů ze zadávacího řízení k ve řejné zakázce „Dodávky 
zemního plynu pro statutární m ěsto Ostrava a m ěstské organizace 
na rok 2019“ 
  
Usnesení číslo: 10176/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) vylučuje 
  

z účasti v části 1. „Dodávka zemního plynu v kategorii MO“ zadávacího řízení k veřejné 
zakázce o sdružených službách dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a ostatní 
městské organizace pro rok 2019 účastníka ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem: Duhová 1/425, 
140 53 Praha 4, IČO: 27232433, a to z důvodů uvedených v předloženém materiálu 
(příloha č. 1 předloženého materiálu)   

  
2) vylučuje 
  

z účasti v části 1. „Dodávka zemního plynu v kategorii MO“ zadávacího řízení k veřejné 
zakázce o sdružených službách dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a ostatní 
městské organizace pro rok 2019 účastníka E.ON Energie, a.s., se sídlem: F.A.Gerstnera 2151/6, 
370 01 České Budějovice 7, IČO: 26078201 a to z důvodů uvedených v předloženém materiálu 
(příloha č. 2 předloženého materiálu)   

  
3) vylučuje 
  

z účasti v části 1. „Dodávka zemního plynu v kategorii MO“ zadávacího řízení k veřejné 
zakázce o sdružených službách dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a ostatní 
městské organizace pro rok 2019 účastníka innogy Energie s.r.o., se sídlem: Limuzská 3135/12, 
108 00 Praha Strašnice, IČO: 49903209, a to z důvodů uvedených v předloženém materiálu 
(příloha č. 3 předloženého materiálu)   

  
4) vylučuje 
  

z účasti v části 2. „Dodávka zemního plynu v kategorii SO“ zadávacího řízení k veřejné zakázce 
o sdružených službách dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a ostatní městské 
organizace pro rok 2019 účastníka E.ON Energie, a.s., se sídlem: F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 
České Budějovice 7, IČO: 26078201, a to z důvodů uvedených v předloženém materiálu 
(příloha č. 4 předloženého materiálu)   

  
5) vylučuje 
  

z účasti v části 3. „Dodávka zemního plynu v kategorii VO“ zadávacího řízení k veřejné 
zakázce o sdružených službách dodávky zemního plynu pro pověřujícího zadavatele 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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Dopravní podnik Ostrava a.s. pro rok 2019 účastníka E.ON Energie, a.s., se sídlem: 
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČO: 26078201 a to z důvodů uvedených 
v předloženém materiálu (příloha č. 5 předloženého materiálu)   

  
 

RM_M 1 
Schválení podání žádosti o podporu z Opera čního programu Doprava 
2014-2020 k projektu „Zvýšení propustnosti k řižovatek v Ostrav ě” 
  
Usnesení číslo: 10177/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 07029/RM1418/100 
k usnesení č. 07133/RM1418/100 
k usnesení č. 09785/RMm1418/29 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

podání žádostí o podporu pro projekt „Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě” 
ke spolufinancování z Operačního programu Doprava 2014-2020, specifického cíle 2.3 Zlepšení 
řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 
zajistit podání kompletní žádosti o podporu k projektu dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu 
s podmínkami 40. výzvy Operačního programu Doprava 2014-2020  

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.09.2018
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
3) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru dopravy 
zajistit specifikaci finančních požadavků na spolufinancování a předfinancování projektu 
uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení v rámci rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 30.09.2018
 vedoucí odboru dopravy 
  

 
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 14 
ITI ostravské aglomerace - vyhlášení výzvy k p ředkládání projektových 
záměrů 
  
Usnesení číslo: 10178/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

text výzvy pro vyhlášení výzvy č. 29 k předkládání projektových záměrů pro opatření 3.1.1 ITI 
ostravské aglomerace „Výstavba a modernizace infrastruktury pro rozvoj udržitelné mobility” 
ve vazbě na výzvu č. 50 Řídicího orgánu IROP „Udržitelná doprava - integrované projekty ITI”, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 
vyhlásit výzvu č. 29 k předkládání projektových záměrů pro opatření 3.1.1 ITI ostravské 
aglomerace „Výstavba a modernizace infrastruktury pro rozvoj udržitelné mobility” ve vazbě 
na výzvu č. 50 Řídicího orgánu IROP „Udržitelná doprava - integrované projekty ITI”, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 19.09.2018
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka „Smíšené trvalkové výsadby”, po ř. č. 051/2018 
  
Usnesení číslo: 10179/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 09286/RM1418/129 
  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

informaci o způsobu vyřízení námitky proti zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Smíšené 
trvalkové výsadby” 

  
2) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, za podmínky 
předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb.,  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci smíšených trvalkových výsadeb 
s vyšším stupněm autoregulace a extenzivní údržbou, včetně následné 3-leté údržby 17 
výsadbových lokalit v rámci 8 městských obvodů města Ostravy, s účastníkem, který předložil 
svou nabídku pod poř. č. 4: 

AWT Rekultivace a.s. 
se sídlem: Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov 
IČO: 47676175 

za cenu nejvýše přípustnou 6.895.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 20 
Návrh na vy řazení a likvidaci neupot řebitelného movitého majetku 
statutárního m ěsta Ostravy, p ředaného k hospoda ření právnické osob ě 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,  
příspěvková organizace, I ČO 70631808 
  
Usnesení číslo: 10180/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 
Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby 
se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Hladnovská 751/119, 
712 00 Ostrava - Muglinov, IČO 70631808, v celkové pořizovací ceně 127.902,20 Kč 
(příloha č. 1,  2 a 3 předloženého materiálu) 

  
2) jmenuje 
  

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

předsedkyně: Ing. Lucie Blahutová, vedoucí EÚ, 

členové:         Martin Ondráček, vedoucí údržby 

                    Martina Lázničková, účetní - správce majetku 

                    Jozefína Rucká, majetkový odbor MMO 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lucie Blahutová, T: 19.10.2018
 vedoucí ekonomického úseku 
  

 
RM_M 21 
Návrh na odpis nedobytných pohledávek právnické oso by Čtyřlístek -
centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p říspěvková 
organizace, I ČO 70631808 
  
Usnesení číslo: 10181/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s odpisem nedobytných pohledávek právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby 
se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem 
Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov v celkové výši 80.352,- Kč. 

  
 

RM_M 24 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví pr ávnické 
osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,  
příspěvková organizace, I ČO: 70631808 
  
Usnesení číslo: 10182/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 
do vlastnictví  právnické osoby: Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 
Ostrava - Muglinov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 21.09.2018
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 22 
Návrh na vy řazení a likvidaci neupot řebitelného movitého majetku 
statutárního m ěsta Ostravy, p ředaného k hospoda ření právnické osob ě 
Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p říspěvková organizace, 
se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slez ská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10183/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 
Ostravy, předaného k hospodaření právnického osobě Domov pro seniory Kamenec, Slezská 
Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816 

  
2) jmenuje 
  

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

předsedkyně: Miluše Čihařová, vedoucí ošetřovatelského útvaru 

členové:        Ladislav Reha, vedoucí provozního útvaru 

                      Jozefína Rucká, odbor majetkový MMO 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Miluše Čihařová, T: 19.10.2018
 vedoucí ošetřovatelského útvaru 
  

 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 23 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví pr ávnické 
osoby Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p říspěvková 
organizace, I ČO: 70631816 
  
Usnesení číslo: 10184/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 
do vlastnictví právnické osoby: Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO: 70631816, se sídlem: Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 21.09.2018
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 27 
Návrh na poskytnutí mimo řádných transfer ů městským obvod ům 
za účelem zabezpe čení prevence kriminality 
  
Usnesení číslo: 10185/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí mimořádných transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy městským obvodům 
v celkové výši 657.000 Kč za účelem vybavení půjčoven sportovních pomůcek, 
které jsou součástí hřišť otevřených pro veřejnost, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují běžné výdaje v ORJ 180 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7402                                  o                      200 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7401                                  o                      405 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5167, ÚZ 7109                                  o                        52 tis. Kč 

  

zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje ORJ 120 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7402, org. 502                  o                      139 tis. Kč 

                                               org. 504                      o                      164 tis. Kč 

                                               org. 505                      o                      128 tis. Kč 

                                               org. 508                      o                       30 tis. Kč 

                                               org. 510                      o                       46 tis. Kč 

                                               org. 512                      o                       30 tis. Kč 

                                               org. 515                      o                       30 tis. Kč 

                                               org. 516                      o                       60 tis. Kč 

                                               org. 517                      o                       30 tis. Kč 

zvýší se převody mezi statutárními městy a obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7402                                 o                      657 tis. Kč 

  

zvýší se běžné výdaje 

na § xxxx, pol. xxxx, ÚZ 7402                                 o                      657 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 2 
Návrh dohody o ukon čení výkonu p ěstounské pé če v zařízení pro výkon 
pěstounské pé če 
  
Usnesení číslo: 10186/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
30 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dohody s paní xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o ukončení výkonu pěstounské péče v zařízení pro výkon 
pěstounské péče, ul. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

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

 
RM_MZP 1 
Návrh na poskytnutí odm ěny za adekvátní část roku 2018 bývalé 
ředitelce Komorní scéna Aréna, p říspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 10187/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 02164/RM1418/31 
k usnesení č. 04248/RM1418/63 
k usnesení č. 05410/RM1418/78 
k usnesení č. 09029/RM1418/125 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

poskytnutí odměny za adekvátní část roku 2018 Mgr. Renátě Huserové v souvislosti s jejím 
ukončením výkonu funkce ředitelky Komorní scény Aréna, příspěvková 
organizace,  k 31.07.2018, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 61 
Návrh na navýšení neinvesti čního p říspěvku na provoz organizaci 
PLATO Ostrava, p říspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 10188/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz na rok 2018 organizaci PLATO Ostrava, 
příspěvková  organizace, se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava, 
IČO: 71294538, o 640 tis. Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu     

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í 
neinvestiční příspěvky na ORJ 160 
na § 3315, pol. 5331, org. 4250                      o 640 tis. Kč 

     

- s n i ž u j í 
kapitálové výdaje na ORJ 160 
na § 3311, pol. 6901                                       o 640 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
4) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku na rok 2018 
PLATU Ostrava, příspěvkové organizaci, se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava, 
IČO: 71294538,   o 640 tis. Kč 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

navýšení počtu zaměstnanců organizace PLATO Ostrava, příspěvková organizace, 
od 1. 12. 2018 o 3 osoby na celkový stav 20 zaměstnanců  

  
6) ukládá 
  

vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
zahrnout do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019 navýšení neinvestičního 
příspěvku na provoz organizaci PLATO Ostrava, příspěvková organizace,   o  2 136 tis. Kč 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.12.2018
 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 41 
Žádost o rozší ření účelu použití poskytnutého p říspěvku v oblasti 
kultury Janá čkově filharmonii, p říspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 10189/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
87 

  
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. 10 předloženého materiálu k citovanému usnesení se rozšiřuje účel použití 
poskytnutého příspěvku u projektu „Výroční turné Janáčkovy filharmonie Ostrava do Polska” 
pod kódem 17/1831 dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 57 
Návrh na navýšení, prodloužení termínu použití a te rmínu vyú čtování 
účelových p říspěvků poskytnutých Národnímu divadlu 
moravskoslezskému, p. o., na rekonstrukci Divadla J iřího Myrona 
  
Usnesení číslo: 10190/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy předloženého materiálu o navýšení účelového příspěvku 
poskytnutého organizaci Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00100528, na rekonstrukci 
Divadla Jiřího Myrona o 18 556 tis. Kč a o prodloužení termínu čerpání do 31. 3. 2019 
a o termínu vyúčtování do 30. 4. 2019 příspěvků poskytnutých dle přílohy č. 2 a č. 3 
předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

vedoucímu investičního odboru 
zahrnout do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019 účelový příspěvek 
organizaci Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, ul. Čs. legií 148/14, 
701 04 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 00100528, ve výši 18 556 tis. Kč na rekonstrukci 
Divadla Jiřího Myrona 

  
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 31.12.2018
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 58 
Návrh na navýšení neinvesti čního p říspěvku na provoz Národnímu 
divadlu moravskoslezskému, p. o., na rok 2018 
  
Usnesení číslo: 10191/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz na rok 2018 organizaci Národní divadlo 
moravskoslezské, příspěvková organizace, ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 Ostrava – Moravská 
Ostrava, IČO: 00100528, o 3 000 tis. Kč 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j e 
  neinvestiční příspěvek na ORJ 160 
  na § 3311, pol. 5331, org. 4234     o 3 000 tis. Kč 

- s n i ž u j e 
  investiční příspěvek na ORJ 160 
  na § 3311, pol. 6901                      o 3 000 tis. Kč 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 31/68 
  

3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
4) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele organizaci 
Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 
Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00100528, 
- zvýšení neinvestičního příspěvku  o  3 000 tis. Kč 

  
 

RM_M 18 
Vyhodnocení III. etapy kampan ě města „Školní jídelny zdrav ě a chutn ě”  
  
Usnesení číslo: 10192/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

ocenit školní jídelny mateřských a základních škol zřízených městskými obvody města 
ve III. etapě projektu města „Školní jídelny zdravě a chutně” dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
2) rozhodla 
  

poskytnout 20 oceněným  školním jídelnám  mateřských a základních škol zřízených 
městskými obvody města  finanční příspěvek ve výši 14 tis. Kč a 3 oceněným školním jídelnám 
mateřských a základních škol zřízených městskými obvody města  finanční příspěvek ve výši 
13 tis. Kč, celkem 319 tis. Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

• zvyšují běžné výdaje na ORJ 140 

na § 3299, pol. 5139                          o     6 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5164                           o     3 tis. Kč 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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na § 3299, pol. 5167                          o   40 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5175                          o   26 tis. Kč 

• zvyšují neinvestiční transfery na ORJ 140 

na § 3299, pol. 5331                          o 319 tis. Kč 

• snižují běžné výdaje na ORJ 140 

na § 3299, pol. 5169                          o   374 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5194                          o   17 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5492                          o     3 tis. Kč  

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka malého rozsahu a uzav ření Kupní smlouvy v rámci 
projektu „Klí če pro budoucnost našich d ětí ve školských zařízeních 
města Ostravy II“, který je spolufinancován IROP 
  
Usnesení číslo: 10193/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 06111/RM1418/89 
k usnesení č. 08843/RM1418/123 
k usnesení č. 2204/ZM1418/34 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Kupní smlouvy dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 

VLADIMÍR ADÁMEK (I ČO: 73328898) 
se sídlem: Briketářská 355/43, 715 00 Ostrava 
za cenu nejvýše přípustnou 190 600 Kč,- vč. DPH 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 60 
Projekt Rozvoj rovného p řístupu ke vzd ělávání ve m ěstě Ostrava II -
výzva k odvodu sankce 
  
Usnesení číslo: 10194/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  výzvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

č. 1/CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144/18/001 k úhradě sankce ve výši 2.960,18 Kč 
za porušení rozpočtové kázně v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí 
dotace  č. 16_ 021/0005144-01 k projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě 
Ostrava II   

  
2) schvaluje 
  rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 140 
na § 3299, pol. 5901, ORG 100000000     o 3 tis. Kč 
- zvyšují ostatní neinvestiční transfery na ORJ 140 
na § 3299, pol. 5363                                   o 3 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 28 
Odvolání a jmenování členů pracovní skupiny rady m ěsta „Systém 
sdružených nákup ů” 
  
Usnesení číslo: 10195/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 06172/RM1418/90 
  
Rada města 
  
1) odvolává 
  

členy pracovní skupiny rady města „Systém sdružených nákupů”: 

Mgr. Martina Mifka, odbor legislativní a právní 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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Ing. Libora Juhásze, odbor vnitřních věcí, Úřad městského obvodu Poruba  

  
2) jmenuje 
  

členy pracovní skupiny rady města „Systém sdružených nákupů”: 

Mgr. Evu Burdovou, odbor legislativní a právní 

Alenu Petříčkovou, odbor vnitřních věcí, Úřad městského obvodu Poruba  

  
 

RM_M 16 
Návrh na prodej automobilu m ěstu Frenštát pod Radhošt ěm včetně 
uzavření kupní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 10196/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

- o prodeji použité movité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

osobní automobil Škoda Octavia, RZ 4T4 5858, rok výroby 2006, inventární číslo 105908, 
městu Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO: 00297852 

- o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za dohodnutou kupní cenu 
99.470,- Kč 

  
2) ukládá 
  

magistrátu města Ostravy, odboru hospodářské správy 

- zabezpečit všechny úkony související s prodejem použité věci movité specifikované v bodě 1) 
tohoto usnesení 

- vyhotovit a podepsat protokol o předání použité věci movité specifikované v bodě 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 16.11.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 36 
Návrh na nesouhlas s umíst ěním podzemního kabelového vedení NN 
k pozemku ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10197/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s umístěním podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV v pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1913/2 - orná půda 
v k.ú. Svinov, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 

v rámci stavby „Ostrava 1911/1 Jacko, NN” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 37 
Návrh na koupi plastiky z betonu a kovu s názvem „K řídla” 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, uzav ření kupní smlouvy 
s prodávajícím a uzav ření smlouvy o z řízení služebnosti s InterCora, 
spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 10198/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s koupí plastiky s názvem ”Křídla” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, která je umístěna 
na pozemku p.  č. 3340/3 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

a s uzavřením kupní smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

s prodávajícím 

InterCora spol, s. r. o., IČO 47714018, se sídlem Lochotínská 1108/18, Severní Předměstí, 301 
00 Plzeň 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

na straně oprávněného ze služebnosti zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení 
služebnosti sochy k části pozemku parc. č. 3340/3 - ostatní plocha, zeleň v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, pro: 

InterCora, spol. s r.o. 
se sídlem Lochotínská 1108/18, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň 
IČO:  477 14 018 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  
3) ukládá 
  

magistrátu města Ostravy, odboru hospodářské správy 
zabezpečit všechny úkony související se zajištěním převzetí předmětu koupě dle bodu 1) tohoto 
usnesení včetně podepsání předávacího protokolu za podmínky, že se statutární město Ostrava 
stane vlastníkem tohoto majetku 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.10.2018
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 38 
Návrh na souhlas s umíst ěním podzemního kabelového vedení NN 
včetně pilí ře se sk říní a uzav ření smluv o budoucí smlouv ě o zřízení 
věcného b řemene k pozemk ům ve vlastnictví statutárního m ěsta 
Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 
  
Usnesení číslo: 10199/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního kabelového vedení NN v pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

parc. č. 1192/48 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, pro:  
  
ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 

v rámci stavby „Vítkovice 1192/37, CMS, přeložka NNk” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení NN  k pozemku: 

parc. č. 1192/48 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s oprávněným: 

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

  
3) souhlasí 
  

s umístěním podzemního kabelového vedení NN včetně pilíře se skříní na pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 92 - orná půda 
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, pro:  
  
ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 

v rámci stavby „Ostrava-Muglinov 91/10, Pevný, NNk” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 5/2 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení NN  včetně pilíře se skříní k pozemku: 

p. p. č. 92 - orná půda 
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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RM_M 39 
Návrh na p ředání vodohospodá řského majetku statutárního m ěsta 
Ostravy do nájmu spole čnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
a navýšení hodnoty vodohospodá řského majetku statutárního m ěsta 
Ostrava o realizované technické zhodnocení 
  
Usnesení číslo: 10200/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o předání  vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava v celkové pořizovací ceně 
70.511,430,82 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000 
ve znění pozdějších dodatků do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

I. Dokončená investiční akce statutárního města Ostrava, v pořizovací ceně 70.502.411,82 Kč 
- Kanalizace DN 250, DN 300, DN 400, DN 500, DN 600, DN 700, DN 800 včetně 105 kusů 
kanalizačních šachet celkové délky 4 321,5 m. 
- Vodovod PE 100 D160, PE 100 D110, PE 100 D90 včetně 10 kusů hydrantů celkové délky 
4 165,44 m. 
Stavby jsou uložené v pozemcích parc. č. 1552, parc. č. 3078/1, parc. č. 3072/1, parc. č. 1064/1, 
parc. č. 1244, parc. č. 1242, parc. č. 1243, parc. č. 1241, parc. č. 3072/2, parc. č. 7/1, 
parc. č. 1064/2, parc. č. 1065/3, parc. č. 3105/1, parc. č. 1059, parc. č. 1062, parc. č. 3071/1, 
parc. č. 3071/3, parc. č. 3071/4, parc. č. 1061/1, parc. č. 1016, parc. č. 1015/5, parc. č. 473/1, 
parc. č. 146, parc. č. 457/2, parc. č. 205, parc. č. 138, parc. č. 453, parc. č. 442/3, parc. č. 440/1, 
parc. č. 414, parc. č. 402, parc. č. 314, parc. č. 139, parc. č. 241, parc. č. 288, parc. č. 534, 
parc. č. 532/19, parc. č. 532/3, parc. č. 532/5, parc. č. 375, parc. č. 352, parc. č. 344, parc. č. 267, 
parc. č. 313, parc. č. 966, parc. č. 972/1, parc. č. 3784/4, parc. č. 972/2, parc. č. 3784/3, parc. 
č. 994/3, parc. č. 3075/105, parc. č. 3071/3, parc. č. 3784/1, vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava. 
Vodní díla byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 22/18/VH/K ze dne 21. 5. 2018 
a vybudována v rámci stavby „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov”, ORG 7183. 

II. Dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 4,00 Kč, 
který statutární město Ostrava nabylo kupními smlouvami od spol. Abano s.r.o., a to: 

Kupní smlouvou ev. č. 2843/2018/MJ ze dne 30. 7. 2018, v pořizovací ceně 2,00 Kč. 
- Kanalizaci jednotnou DN 250 celkové délky 13,40 m, uloženou v pozemcích parc. č. 4422/1, 
parc. č. 3624/1. 
- Vodovod PE 100 D 63 celkové délky 35,06 m, uložený v pozemku parc. č. 4422/1, vše v k. ú. 
Poruba - sever, obec Ostrava. 
Stavba kanalizace byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 26/18/VH/K  ze dne 9. 5. 2018 
a vodovodu byla povolena rozhodnutím č. 513/18/VH ze dne 13. 6. 2018. 
Stavby kanalizace a vodovodu byly vybudovány v rámci stavby „Technická infrastruktura pro 5 
RD na ul. Bedřicha Nikodéma”. 

Kupní smlouvou ev. č. 2842/2018/MJ ze dne 30. 7. 2018, v pořizovací ceně 2,00 Kč. 
- Kanalizaci jednotnou DN 250 celkové délky 41,30 m a potrubí v ocelové chráničce DN 325 
celkové délky 15 m, uloženou v pozemcích parc. č. 4423/1 v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava, 
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parc. č. 4423/5 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava.  
-  Vodovod PE 100 D 63 celkové délky 78,47 m, uložený v pozemcích parc. č. 4049/2, 
parc. č. 4423/5, parc. č. 4423/29, vše v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava. 
Stavba kanalizace byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 34/18/VH/K ze dne 15. 5. 2018 
a vodovodu byla povolena rozhodnutím č. 517/18/VH ze dne 4. 6. 2018. 
Stavby kanalizace a vodovodu byly vybudovány v rámci stavby „Technická infrastruktura 
pro RD na ul. Bedřicha Nikodéma s napojením na ul. Na Makytůvkách”. 

III. Pozemek, v pořizovací ceně 9.015,00 Kč 
Pozemek parc. č. 5707, trvalý travní porost, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 
1803 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostrava. Jedná se o pozemek, na kterém se nachází 
vodovody DN 200, DN 400 pro veřejnou potřebu a čerpací stanice v majetkové evidenci 
statutárního města Ostrava.  

  
2) rozhodla 
  

o navýšení hodnoty vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava, 
který má společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. již v nájmu, o realizované technické
zhodnocení v souladu s Koncesní smlouvou, a to: 

- o celkovou částku 15.000.092,94 Kč, 
v Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě - Přívoze byla provedena ve strojně - technologické 
části demontáž stávajících čerpadel, byly instalovány 4 ks nových vertikálních ponorných 
čerpadel FRAGT typ 7065, 735 v provedení do svislé ocelové šachty s nornými výtlaky 
zavedenými do výtlačné komory. Došlo k osazení 4 ks výtlačných šachet pro čerpadla 
DN 800, 1 ks stavidla s elektrickým pohonem mezi výtlačné komory a provedeny přepojení 
výtlaků DN 1800 a DN 1200 do aktivace v měrné komoře vevařením odboček DN 1200 
a propojením montážní vložkou se zaslepovacím plechem. Ve stavební části se upravilo stávající 
zastropení měrné komory, byla provedena demontáž stávajících stropních železobetonových 
panelů, související elektro  rozvody, dobetonovaly se obvodové stěny a upravily se podlahy 
u pohonných čerpadel, inventární čísla majetku 169276, 169278, 169279, 169280, 169281, 
169282, 

technické zhodnocení bylo realizováno v rámci stavby „Rekonstrukce čerpadel ČS MPV 
do aktivace ÚČOV”, ORG 7329, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava.  

  
3) svěřuje 
  

pravomoc Magistrátu města Ostravy 
aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového podepsal předávací protokoly dle bodu 1) 
a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 21.09.2018
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 40 
Návrh na projednání „Petice za ob čanské soužití” ve v ěci zám ěru 
prodeje pozemku parc. č. 373 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10201/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

„Petici za občanské soužití”, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem odpovědi na „Petici za občanské soužití”, která je přílohou č. 3 předloženého 
materiálu 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.09.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 42 
Stanovisko k vybudování dostupného sociálního bydle ní v MOb Slezská 
Ostrava na ul. Na Ramp ě 270/20, Ostrava - Kun čičky 
  
Usnesení číslo: 10202/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

souhlasné stanovisko Diecézní charitě ostravsko-opavské s projektem předkládaným 
do 80. výzvy IROP „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.” MMR ČR 
a jeho realizací na území obce na ul. Na Rampě 270/20, Ostrava - Kunčičky, s 6-ti sociálními 
byty dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 43 
Návrh na zám ěr města pronajmout část pozemku p. p. č. 522 v k. ú. Nová 
Ves u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10203/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava: 

p. p. č. 522, ostatní plocha, silnice, a to část o výměře 24,40 m2 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu, a zároveň si vyhrazuje 
právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 44 
Návrh na souhlas s umíst ěním stavby a uzav ření smlouvy o budoucí 
smlouv ě o zřízení služebnosti s Českou telekomunika ční infrastrukturou 
a.s., návrh na uzav ření dohody o zrušení smluv s Jindrich Plaza 
Development, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10204/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

parc. č. 374/1 - trvalý travní porost, 
k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, pro: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČO: 04084063 

v rámci stavby „VPIC Lhotka u Ostravy, Čtyřlístek II. et.”, dle situačního výkresu, 
který je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení 
a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k částem pozemků:
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parc. č. 374/1 - trvalý travní porost, 
v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČO: 04084063 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

uzavřít dohodu o zrušení smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen: 

- evid. č. 0928/2009/MJ ze dne 5. 3. 2009, 
- evid. č. 0929/2009/MJ ze dne 5. 3. 2009, 
- evid. č. 0930/2009/MJ ze dne 5. 3. 2009, 

s budoucím oprávněným: 
Jindrich Plaza Development, s.r.o. 
se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 27658899  

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 45 
Uzavření dodatku p říkazní a mandátní smlouvy se správcem dom ů 
na ul. Pobialové a ul. Horní 
  
Usnesení číslo: 10205/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně příkazce o uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě ev. č. 1145/2015/MJ 
ze dne 30. 3. 2015 na správu bytového domu na ul. Pobialova 875/8, Ostrava - Moravská 
Ostrava, s příkazníkem xxxxxxxxxxxxxxxxxx dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně mandanta o uzavření dodatku č. 5 k mandátní smlouvě ev. č. 2034/2004/KaB 
ze dne 22. 12. 2004 ve znění dodatku č. 1 ev. č. 2034D1/2005/KaB ze dne 12. 12. 2005, dodatku 
č. 2 ev. č. 2034D2/2008/KaB ze dne 18. 4. 2008, dodatku č. 3 ev. č. 2034D3/2009/KaB 
ze dne 31. 12. 2009 a dodatku č. 4 ev. č. 2034D4/2011/MJ ze dne 30. 6. 2011 na správu bytových 
domů na ul. Horní č. 3032/100 a 3033/102 a dále bytových jednotek a nebytových prostor  
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v bytových domech na ul. Horní č. 3030/96, 3031/98,  3034/104, 3035/106, 3036/108, 
3037/110, 3038/112 a 3039/114, které vlastní statutární město Ostrava, v k. ú. Dubina u Ostravy, 
obec Ostrava, část obce Bělský Les, s mandatářem xxxxxxxxxxxxxxxx dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 52 
Návrh na uzav ření nájemní smlouvy k částem pozemk ů v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10206/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

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

- parc. č. 3380/16 - ostatní plocha, manipulační plocha, a to části A o výměře 31,5 m2 a části B 
o výměře 22,5 m2, 
- parc. č. 3380/33 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 45 m2 

- parc. č. 3457/1 - ostatní plocha, neplodná půda, a to části A o výměře 22,5 m2 a části B 
o výměře 22,5 m2, 
- parc. č. 3457/3 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 80 m2 

- parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to části A o výměře 45 m2 a části B 
o výměře 18 m2  

s New Karolina Shopping Center Development, s. r. o., se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, 
PSČ 110 00, IČO 281 83 011 

za účelem konání akce Octobeerfest 2018 v termínu od 12. 10. 2018 - 13. 10. 2018 

za nájemné ve výši 50,- Kč/m2/den + DPH v zákonné výši, tj. 28.700,- Kč celkem za celou dobu 
nájmu + DPH v zákonné výši 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  
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RM_M 53 
Stanovisko k vybudování dostupného sociálního bydle ní v MOb 
Moravská Ostrava a P řívoz na ul. Karolíny Sv ětlé 968/12, Ostrava - P řívoz
 
Usnesení číslo: 10207/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  souhlasné stanovisko spolku Socbynks z.s. s projektem předkládaným do 80. výzvy IROP 

„Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.” MMR ČR a jeho realizací na území obce 
na ul. Karolíny Světlé 968/12, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz s 11-ti sociálními byty, 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 55 
Návrh na souhlas s umíst ěním stavby „Rekonstrukce ul. Výstavní” 
a „Parkovací stání na ul. B. Václavka” 
  
Usnesení číslo: 10208/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  s umístěním stavby „Rekonstrukce chodníku ul. Výstavní” umístěné mj. také na pozemcích 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 
- p. p. č. 1104 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 
a 
- parc. č. 3594/10, 
- parc. č. 2643/1, 
- parc. č. 2919/3, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
v rozsahu dle koordinační situace stavby, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 
pro žadatele městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, a to za splnění níže uvedených 
podmínek: 
- stavba  „Rekonstrukce chodníku ul. Výstavní” bude provedena až po realizaci stavby 
statutárního města Ostravy „Rekonstrukce kanalizace v ul. Výstavní”, na kterou bylo již vydáno 
stavební povolení, 
- před realizací předmětné stavby je nutno zpracovat a odsouhlasit s cyklokoordinátorem 
města dopravní značení uzavírky cyklistické trasy, resp. bude zajištěn provoz cyklistů, 
minimálně vedením kola po stávajícím chodníku, neboť v daném úseku se nachází cyklistická 
stezka podél 28. října, 
- před zahájením stavby bude uvědoměn provozovatel bikesharingového stání  o nutnosti 
přemístění stanoviště a bude dohodnuta vhodná lokalita v blízkosti stavby na pozemku investora,
- předmětná stavba bude koordinována se stavbou  „Okružní křižovatka Výstavní, Zelená”, 
- nebude zasahováno do stavby „Cyklostezka Y Průmyslová - Baarova” přechod a úprava
chodníku - ul. Výstavní za ul. Gajdošova, 
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- bude brán zřetel na uzavřenou nájemní smlouvu ev. č. 2245/2017/MJ ze dne 10. 7. 2017, 
kterou jsou zatíženy pozemky parc. č. 2643/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava a p. p. č. 1104 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava  

  
2) souhlasí 
  

s umístěním parkovacích stání na ul. B. Václavka, umístěných na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, a to: 
- parc. č. 181 a 
- parc. č. 185, oba  v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
v rozsahu dle zákresu rozsahu stavby, který je přílohou č. 5 předloženého materiálu, pro žadatele 
městský obvod Ostrava-Jih, a to za splnění níže uvedených podmínek: 

- projektová dokumentace stavby bude zpracována tak, aby v navržených parkovištích byly 
vynechány cca každé páté stání dostatečně velké proluky (vynechaná parkovací místa), 
ve kterých bude realizována výsadba vzrostlých dřevin (stromů), návrh výsadeb bude 
rovněž součástí projektové dokumentace  

  
 

RM_M 4 
Návrh na uzav ření smluv o realizaci p řeložek technologických za řízení 
a inženýrských sítí v souvislosti se stavbami odboru investi čního 
zahrnutými do kapitálového rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
pro rok 2018 
  
Usnesení číslo: 10209/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o vybudování přeložky rozvodného tepelného zařízení, vzájemné 
součinnosti a uvedení do provozu v rámci realizace stavby Demolice objektu Sokolská 2641/62 
se společností VEOLIA Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7/, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO: 45193410, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
č. VPI/MS/2018/00137 v rámci realizace stavby ORG 8185 Hasičská zbrojnice Pustkovec 
se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 
PRAHA 3 –Žižkov, IČO: 04084063, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 7 
Návrh na uzav ření smluv a dodatku ke smlouv ě o věcných právech 
k pozemk ům v souvislosti se stavbami uvedenými v rozpo čtu 
statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10210/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě” 
v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce vodovodu DN 500, ul. Staňkova” mezi vlastníky 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a xxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

a budoucím oprávněným 

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

  
2) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě” 
v souvislosti se stavbou „Dostavba kanalizace v ulici Světlovská” mezi vlastníky 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě” 
v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce kanalizace v ul. Jahodová” mezi vlastníkem 
xxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným 

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

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

uzavřít „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě” 
v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce kanalizace v ul. Jahodová” mezi vlastníkem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným 

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

  
5) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě” 
v souvislosti se stavbou „Petřkovice-Kanalizační stoka T, část B, IV. a V. etapa” mezi vlastníky 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.:xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným 

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

  
6) rozhodla 
  

uzavřít „Dodatek č. 3” ke  „Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” 
v souvislosti se stavbou „Odkanalizování jižní části Svinova” mezi vlastníkem Povodí Odry 
státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 70890021 

a budoucím oprávněným 

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

  
 

RM_M 8 
Návrh na uzav ření smluv o v ěcných právech k pozemk ům v souvislosti 
se stavbami uvedenými v rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10211/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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se stavbou „Kanalizace Nová Ves - Jih” mezi vlastníkem 

xxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

a budoucím oprávněným 

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

  
2) rozhodla 
  

uzavřít „Nájemní smlouvu” v souvislosti se stavbou „Revitalizace pravého břehu řeky Ostravice 
v úseku mezi mostem Miloše Sýkory a loděnicí, stavba č. 1 - Bezbariérové napojení stávající 
pěší komunikace a cyklostezky v místě u pomníku Miloše Sýkory, včetně navazujících ploch“ 
mezi pronajímatelem 

Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO:  0890021  

a nájemcem 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o právu provést stavbu” v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce vodovodu 
a dostavba v ul. Klečkova” mezi vlastníkem 

Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO: 70890021  

a stavebníkem 

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

  
4) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Kanalizace splašková kanalizace Plesná - II. etapa, II. část” mezi vlastníkem 

xxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným 

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



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 49/68 
  

5) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou 
„Kanalizace splašková Plesná - II. etapa, II. část” mezi budoucím povinným 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha3 - Žižkov, 
IČO: 01312774  

a budoucím oprávněným 

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

  
6) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a o právu provést stavbu” 
v souvislosti se stavbou veřejného osvětlení „Ostrava - Zábřeh, Družstvo”, mezi budoucím 
povinným 

Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 27769143  

a budoucím oprávněným 

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

  
7) rozhodla 
  

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

Ostravská univerzita, Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 61988987  

a budoucím oprávněným 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

  
8) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Rekonstrukce vodovodu ul. 17. listopadu” mezi vlastníkem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 16 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

uzavřít „Nájemní smlouvu” v souvislosti se stavbou „Prodloužení sběrače B do Radvanic” 
mezi pronajímatelem 

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, 
IČO: 42196451  

a nájemcem 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 18 předloženého materiálu 

  
10) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Prodloužení sběrače B do Radvanic” mezi budoucím obtíženým 

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, 
IČO: 42196451  

a budoucím oprávněným 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 20 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 9 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke Smlouv ě o dílo z d ůvodu vzniku 
víceprací v rámci stavby „Rekonstrukce VO Muzejní” 
  
Usnesení číslo: 10212/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1404/2018/OI/VZKÚ se zhotovitelem ELSPOL -
Gattnar s.r.o., IČO: 25865455, Stará cesta 230/9, 711 00 Ostrava, z důvodu vzniku víceprací 
v rámci stavby „Rekonstrukce VO Muzejní”, kterým se upravuje předmět a cena díla, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 11 
Nová radnice - sjednocení a dopln ění kamerového systému 
  
Usnesení číslo: 10213/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření kupní smlouvy na dodávku a instalaci kamerového systému v objektu Nové radnice 
mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
a zhotovitelem: 

OVANET a.s., Hájkova 1100/13 Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 25857568 

za cenu nejvýše přípustnou 795.338,- Kč bez DPH 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 15 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke smlouv ě o dílo č. 2571/2017/OI/VZKÚ 
ze dne 28.08.2017 ke stavb ě „Rekonstrukce ul. Pustkovecká” 
  
Usnesení číslo: 10214/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2571/2017/OI/VZKÚ ze dne 28.08.2017
mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 
a společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744, na realizaci 
stavby „Rekonstrukce ul. Pustkovecká” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 26 
Návrh na uzav ření „Smlouvy o z řízení věcného b řemene” v souvislosti 
se stavbou „Pet řkovice, kanaliza ční stoky, odkanalizování obce - část B 
- II. a III. etapa” “ 
  
Usnesení číslo: 10215/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy  o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou „Petřkovice, 
kanalizační stoky, odkanalizování obce - část B - II. a III. etapa” mezi vlastníkem: 
Moravskoslezský kraj 
se sídlem: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 70890692 
zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 29 
Návrh na uzav ření smluvních vztah ů s ČEZ Distribuce, a.s. v rámci 
přípravy staveb odboru investi čního zahrnutými do kapitálového 
rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy pro rok 2018 
  
Usnesení číslo: 10216/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
č. 18_SOBS01_4121418944 v rámci akce ORG 3202 Ekologizace veřejné dopravy Ostrava 
Poruba - Připojení elektrické energie – Trakční měnírna DPO – 1200 kW se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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2) rozhodla 
  o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o nadstandardním (záložním) připojení 

odběrného elektrického zařízení č. 18_SOBS01_4121423474 v rámci akce ORG 3202 
Ekologizace veřejné dopravy Ostrava Poruba - Připojení elektrické energie – Trakční měnírna 
DPO – 1200 kW – záložní napájení se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  
3) rozhodla 
  o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení č. 

18_SOBS01_4121421850 v rámci akce ORG 8204 Městská nemocnice Ostrava – parkovací 
dům – objekt - Připojení elektrické energie objektu parkovacího domu – 490 kW se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
IČO: 24729035, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
č. 18_SOBS01_4121421847 v rámci akce ORG 8204 Městská nemocnice Ostrava – nabíjecí 
stanice pro elektromobily - Připojení elektrické energie nabíjecí stanice v rámci objektu 
pro elektromobily – 270 kW se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení 
č. 18_SOBS01_4121435400 v rámci akce ORG 8216 Nové lauby - Připojení elektrické energie 
objektu - 92 bytů a společné prostory se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

  
6) rozhodla 
  

o uzavření Dohody o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky 
distribučního zařízení č. 8120057952 v rámci akce ORG 6046 Centrum pro rodinu a sociální 
péči se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02, IČO: 24729035, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu  

  
7) rozhodla 
  

o uzavření Dohody o převodu práv a povinností stavebníka ke stavebnímu objektu SO 05 
Elektropřípojka Územního rozhodnutí č. 128/2016 č. j. S-SMO/241864/16/ÚHAaSŘ v rámci 
stavby ORG 8185 Hasičská zbrojnice Pustkovec se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, 
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 dle přílohy č. 7 
předloženého materiálu  
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RM_M 31 
Návrh na poskytnutí ú čelové investi ční dotace Moravskoslezskému kraji
  
Usnesení číslo: 10217/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zněním Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města 
Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové investiční dotace Moravskoslezskému kraji se sídlem: 
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, na financování studie proveditelnosti na dvě 
patra podzemních garáží pod Domem Umění a Galerii 21. století ve výši 282.111,50 Kč s DPH 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu 
města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se : 

snižuje rezerva odboru investičního, ORJ 230 

§ 6409, pol. 6909                                            o         283 tis. Kč 

zvyšují investiční transféry krajům, ORJ 230 

§ 2219, pol. 6342, ÚZ 3108                              o         283 tis. Kč 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodů 2), 3), a 4) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 19.09.2018
 vedoucí odboru investičního 
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RM_M 51 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke Smlouv ě o dílo z d ůvodu vzniku 
víceprací v rámci akce „Náb řeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory -
stavba 2.1 sadové úpravy” 
  
Usnesení číslo: 10218/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1224/2018/OI z důvodu vzniku víceprací v rámci 
akce „Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory - stavba 2.1 sadové úpravy” 
v k. ú. Slezská Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se zhotovitelem Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava, 
IČO 25816977 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka „Nová radnice - klimatizace”, po ř. č. 075/2018 
  
Usnesení číslo: 10219/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 09568/RM1418/131 
k usnesení č. 09894/RM1418/133 
  
Rada města 
  
1) vylučuje 
  

ze zjednodušeného podlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na realizaci stavby „Nová 
radnice - klimatizace“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, z důvodu uvedeného 
v předloženém materiálu, účastníka, který předložil svou nabídku pod poř. č. 2: 

TEMEX, spol. s r.o. 
se sídlem: Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava 
IČO: 42767873 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy 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, na realizaci stavby „Nová radnice - klimatizace”, v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 3: 
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CLIMART s.r.o. 
se sídlem: Bivojova 872/11, Vítkovice, 703 00 Ostrava 
IČO: 27845061 

za cenu nejvýše přípustnou 21.649.690,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace v ulici Výsta vní”, 
poř. č. 162/2018 
  
Usnesení číslo: 10220/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 09731/RM1418/132 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a 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 v ulici Výstavní” v k. ú. Mariánské Hory a Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 5: 

KR OSTRAVA a.s. 
se sídlem: Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava 
IČO: 25890981 

za cenu nejvýše přípustnou 29.300.000,- Kč bez DPH  

  
 

RM_VZ 8 
Veřejná zakázka „Výstavba nové tramvajové smy čky Ostrava -
Výstavišt ě (PD+IČ+AD)“ po ř. č. 223/2018 
  
Usnesení číslo: 10221/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na vypracování projektových 
dokumentací a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby „Výstavba 
nové tramvajové smyčky Ostrava – Výstaviště“ v rozsahu dle předloženého materiálu 
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2) jmenuje 
  

komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 

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

náhradníci: 

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

  
3) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

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

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
4. Ing. Martin Fojtík - odbor dopravy 
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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5) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2018
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_M 6 
Předchozí souhlas rady m ěsta k nabytí nemovitostí do majetku m ěsta 
  
Usnesení číslo: 10222/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

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

• části pozemku parc. č. 725 v k. ú. Vítkovice, nově označená dle geometrického 
plánu č. 3098-63/2018 jako pozemek parc. č. 725/3 o výměře 5 m2, pro městský obvod 
Vítkovice 

  
2) nevydává 
  

- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k nabytí: 
• staveb garáží stojících na pozemcích parc. č. 2027/60 a parc. č. 22/4 v k. ú. Radvanice, 
pro městský obvod Radvanice a Bartovice  
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RM_M 3 
Poskytnutí ú čelového investi čního p říspěvku na nákup zametacího 
stroje pro Technické služby Ostrava- Jih, p říspěvková organizace 
a účelových neinvesti čních transfer ů na realizaci projektu „Trvalkové 
záhony na ul. Českobratrská p řed Janáčkovou konzervato ří“ 
(MOb MOaP) a „Mechanizovaná výsadba cibulovin do travníh o drnu 
na úst ředním h řbitov ě ve Slezské Ostrav ě“ (MOb Slezská Ostrava) 
z Fondu životního prost ředí města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10223/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového investičního příspěvku z Fondu životního prostředí města Ostravy 
ve výši 2.400.000 Kč právnické osobě: Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, 
IČO: 66739331, se sídlem Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30  Ostrava-Zábřeh na nákup zametacího 
stroje pro Technické služby Ostrava-Jih dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 
ve výši 80 % z celkových nákladů, maximálně však 652.874 Kč městskému obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz na realizaci projektu „Trvalkové záhony na ul. Českobratrská před Janáčkovou 
konzervatoří“ dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu, a to: 

• 80 % z celkových nákladů, maximálně však 602.973 Kč v roce 2019 
• 80 % z celkových nákladů, maximálně však 49.901 Kč v roce 2020 

  
3) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 
ve výši 80 % z celkových nákladů, maximálně však 135.000 Kč městskému obvodu Slezská 
Ostrava na realizaci projektu „Mechanizovaná výsadba cibulovin do travního drnu na ústředním 
hřbitově ve Slezské Ostravě“ dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
4) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

u města Ostravy: 

- zvyšují daňové příjmy na ORJ 120 
pol. 1333, ORG 5999 ................................................................................... o 2.535 tis. Kč 
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- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje 
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 503 ........................................... o 135 tis. Kč 

- zvyšují investiční transfery zřízeným p. o. 
§ 3719, pol. 6351, ÚZ 1030, ORJ 190 ......................................................... o 2.400 tis. Kč 

u městského obvodu Slezská Ostrava: 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 503 ........................................................... o 135 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 
§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 .............................................................................. o 135 tis. Kč 

  
5) ukládá 
  

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
zapracovat do rozpočtu roku 2019 částku 80 % z celkových nákladů na realizaci projektu 
„Trvalkové záhony na ul. Českobratrská před Janáčkovou konzervatoří”, maximálně však 
602.973 Kč dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.10.2018
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
6) ukládá 
  

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
zapracovat do rozpočtu roku 2020 částku 80 % z celkových nákladů na realizaci projektu 
„Trvalkové záhony na ul. Českobratrská před Janáčkovou konzervatoří”, maximálně však 
49.901 Kč dle bodu 2) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.10.2019
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
7) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 19 
Poskytnutí daru do Fondu pro d ěti ohrožené zne čištěním ovzduší 
od spole čnosti ArcelorMittal a.s. 
  
Usnesení číslo: 10224/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 2.000.000 Kč 
od právnické osoby: Arcelor Mittal Ostrava a.s., IČO: 45193258, se sídlem Vratimovská 
689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, Doručovací číslo: 70702 dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu a na straně statutárního města Ostravy o uzavření darovací smlouvy s výše uvedenou 
právnickou osobou dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 25 
Souhlas s odlišným zp ůsobem hospoda ření v p říměstském lese 
v majetku Lesy České republiky, s. p. 
  
Usnesení číslo: 10225/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s odlišným způsobem hospodaření v příměstském lese na pozemku parc. č. 2501 v k. ú. Svinov
dle návrhu státního podniku Lesy České republiky, důvodové zprávy a příloh č. 1 
a 2 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 47 
Rozpočtové úpravy Fondu životního prost ředí města Ostravy ve v ěci 
Ověření aktuálního stavu kontaminace v areálu TROJEK, a .s. (bývalé 
Zachemo) v Ostrav ě a analýza rizik a Likvidace poškozených 
monitorovacích vrt ů v okolí ochranného pásma vodního zdroje 
  
Usnesení číslo: 10226/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšují se daňové příjmy 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 62/68 
  

pol. 1333, ORG 5999, ORJ 120 ......................................................... o 594 tis. Kč 

- zvyšují se běžné výdaje 
§ 3733, pol. 5166, ÚZ 106101030, ORJ 190, ORG 101000000 .......... o 89 tis. Kč 

- zvyšují se běžné výdaje 
§ 3733, pol. 5166, ÚZ 106515011, ORJ 190, ORG 101000000 ........ o 505 tis. Kč 

- snižují se běžné výdaje 
§ 3733, pol. 5169, ÚZ 1030, ORJ 190 ............................................... o 130 tis. Kč 

- zvyšují se běžné výdaje 
§ 3731, pol. 5169, ÚZ 1030, ORJ 190, ORG 103000000 .................... o 13 tis. Kč 

- zvyšují se běžné výdaje 
§ 3731, pol. 5169, ÚZ 90002, ORJ 190, ORG 103000000 ................ o 117 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 54 
Žádost m ěstského obvodu Proskovice o úhradu náklad ů na zohledn ění 
minimalizace dopad ů investic na klimatickou odolnost m ěsta 
při dodržování adapta čních opat ření schválených SMO v rámci realizace 
projektu „Revitalizace Bestova rybníka v Ostrav ě - Proskovicích” 
  
Usnesení číslo: 10227/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového transferu z rozpočtu statutárního města Ostravy městskému obvodu 
Proskovice ve výši poměrně vynaložených nákladů na zohlednění minimalizace dopadů investic 
na klimatickou odolnost města při dodržování adaptačních opatření schválených SMO v rámci 
realizace projektu „Revitalizace Bestova rybníka v Ostravě - Proskovicích”, maximálně však 
1.303.000 Kč, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu 
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2) ukládá 
  

městskému obvodu Proskovice 
zapracovat do rozpočtu roku 2019 příslušnou částku z celkových nákladů na realizaci projektu 
„Revitalizace Bestova rybníka v Ostravě - Proskovicích” 

  
 Vyřizuje: Mgr. Marie Matějová, T: 31.10.2018
 starosta městského obvodu Proskovice 
  
3) ukládá 
  

městskému obvodu Proskovice 
zapracovat do rozpočtu roku 2020 příslušnou částku z celkových nákladů na realizaci projektu 
„Revitalizace Bestova rybníka v Ostravě - Proskovicích” 

  
 Vyřizuje: Mgr. Marie Matějová, T: 31.10.2019
 starosta městského obvodu Proskovice 
  

 
RM_M 46 
Dodatek č. 1 k Provád ěcí smlouv ě na po řízení a technickou podporu 
produktu VMware se spol. MERIT GROUP a. s. 
  
Usnesení číslo: 10228/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 k prováděcí smlouvě č. 2018 - 032 k Rámcové smlouvě na pořizování 
licencí k produktům VMware a souvisejících služeb ze dne 29. 9. 2016 se spol. MERIT GROUP 
a.s. se sídlem Březinova 136/7, 772 00 Olomouc, IČO: 64609995, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_VZ 11 
Smlouva na dodávku programového vybavení a poskytov ání služeb 
technické podpory provozu se spole čností ICZ a.s. 
  
Usnesení číslo: 10229/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na dodávku programového vybavení 
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a poskytování služeb technické podpory provozu se společností ICZ a. s., 
IČO: 25145444, se  sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00  Praha 4 - Nusle, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 59 
Žádost ob čanů města o prominutí smluvních pokut 
  
Usnesení číslo: 10230/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě žádosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu o prominutí smluvní pokuty ve výši
10 000,- Kč a současně o vzdání se práva na uplatnění doposud neuplatněné smluvní pokuty 
ve výši dalších 10 000,- Kč, na které statutárnímu městu Ostrava vzniklo právo z důvodu 
porušení Smlouvy o zápůjčce ev. č. 3603-2017-ZP vydlužitelem panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, dat. nar. xxxxxxxxxx, a to z důvodů 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na základě žádosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu o prominutí smluvní pokuty ve výši 
10 000,- Kč a současně o vzdání se práva na uplatnění doposud neuplatněné smluvní pokuty 
ve výši dalších 10 000,- Kč, na které statutárnímu městu Ostrava vzniklo právo z důvodu 
porušení Smlouvy o zápůjčce ev. č. 1539-2018-ZP vydlužitelkou paní xxxxxxxxxxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dat. nar xxxxxxxxxxxxxx, a to z důvodů dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na základě žádosti dle přílohy č. 3 předloženého materiálu o prominutí smluvní pokuty ve výši 
10 000,- Kč a současně o vzdání se práva na uplatnění doposud neuplatněné smluvní pokuty 
ve výši dalších 10 000,- Kč, na které statutárnímu městu Ostrava vzniklo právo z důvodu 
porušení Smlouvy o zápůjčce ev. č. 1223-2018-ZP vydlužitelem panem xxxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dat. nar. xxxxxxxxxxxx, a to z důvodů dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu 
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RM_M 32 
Úprava rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 10231/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí finančních prostředků 
městskému obvodu Radvanice a Bartovice ve výši 80 815 Kč na opravu Pomníku věnovaného 
Sokolským obětem 2. světové války, ev.č. CZE8119-7944 
  

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 
- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 15065, ORJ 120 o 1 376 tis. Kč (A.1.) 
                      ÚZ 34070, ORJ 120 o 110 tis. Kč (A.2.) 
                      ÚZ 13011, ORJ 120 o 5 444 tis. Kč (A.5.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4122, ÚZ 201, ORJ 120 o 250 tis. Kč (A.3.) 
                      ÚZ 13307, ORJ 120 o 56 tis. Kč (A.4.) 

- běžné výdaje 
na § 2141, pol. 5171, ORJ 221 o 83 tis. Kč (C.1.) 
na § 6211, pol. 5173, ORJ 290 o 10 tis. Kč (C.3.) 
(C.5.) na ORJ 221, § 3719, pol. 5139, ÚZ 3637, org. 111000000 o 153 tis. Kč 
                                                             ÚZ 90002, org. 111000000 o 612 tis. Kč 
                                            pol. 5169, ÚZ 3637, org. 111000000 o 11 tis. Kč 
                                                             ÚZ 90002, org. 111000000 o 41 tis. Kč 
na § 3639, pol. 5169, ORJ 137, org. 3220 o 1 197 tis. Kč (C.6.) 
na § 4379, pol. 5137, ORJ 270 o 60 tis. Kč (C.7.) 
(A.5.) na ORJ 135, § 4329, pol. 5011, ÚZ 13011 o 3 999 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 13011 o 1 000 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 13011 o 360 tis. Kč 
          na ORJ 130, § 4329, pol. 5167, ÚZ 13011 o 40 tis. Kč 
                                            pol. 5173, ÚZ 13011 o 45 tis. Kč 
(C.4.) na ORJ 230, § 5522, pol. 5169, org. 8120 o 200 tis. Kč 
                                            pol. 5171, org. 8120 o 800 tis. Kč 
                               § 2219, pol. 5171, org. 3247 o 101 tis. Kč 
na § 3799, pol. 5139, ORJ 190 o 1 tis. Kč (C.8.) 
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(C.9.) na ORJ 133, § 3299, pol. 5179, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 33 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 4 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 2 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 
(C.4.) na ORJ 230, § 3745, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8217 o 293 tis. Kč 
                               § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, org. 4335 o 696 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 
na § 3741, pol. 5336, ÚZ 15065, ORJ 300, org. 4270 o 1 376 tis. Kč (A.1.) 
na § 3311, pol. 5336, ÚZ 34070, ORJ 160, org. 4234 o 110 tis. Kč (A.2.) 
na § 3311, pol. 5336, ÚZ 201, ORJ 160, org. 4240 o 250 tis. Kč (A.3.) 
na § 3529, pol. 5336, ÚZ 13307, ORJ 170, org. 4245o 56 tis. Kč (A.4.) 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, ORJ 120, org. 517 o 81 tis. Kč (C.2.) 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, org. 510 o 60 tis. Kč (C.7.) 

s n i ž u j í 
- běžné výdaje 
na § 2141, pol. 5169, ORJ 221 o 83 tis. Kč (C.1.) 
na § 3326, pol. 5171, ORJ 200 o 81 tis. Kč (C.2.) 
(C.3.) na ORJ 290, § 6211, pol. 5139 o 5 tis. Kč 
                                            pol. 5162 o 4 tis. Kč 
                                            pol. 5171 o 1 tis. Kč 
(C.5.) na ORJ 221, § 2141, pol. 5139 o 765 tis. Kč 
                                            pol. 5169 o 52 tis. Kč 
(C.4.) na ORJ 230, § 5522, pol. 5169, org. 8201 o 1 000 tis. Kč 
                               § 2219, pol. 5169, org. 3247 o 101 tis. Kč 
na § 3799, pol. 5169, ORJ 190 o 1 tis. Kč (C.8.) 
(C.9.) na ORJ 130, § 3299, pol. 5168, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 26 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 3 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 2 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 
(C.4.) na ORJ 230, § 3322, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8211 o 293 tis. Kč 
                               § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, org. 4306 o 696 tis. Kč 
                               
(C.6.) na ORJ 137, § 3639, pol. 6130, ÚZ 95, org. 3220 o 1 000 tis. Kč 
                                                             org. 3220 o 196 tis. Kč 
                                                             org. 8323 o 1 tis. Kč 

s n i ž u j e 
- účelová rezerva odboru strategického rozvoje 
na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636, ORJ 300 o 8 tis. Kč 
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Městské obvody dle bodu A.5. důvodové zprávy 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 13011 o 28 107 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § 4329, pol. 5xxx, ÚZ 13011 o 28 107 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (C.2.) 
- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 517 o 81 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 81 tis. Kč  

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 48 
Zadání zpracování investi čního zám ěru akce „P řechod 
pro chodce č. 4096 Opavská - Bohuslava Martin ů včetně SSZ” 
  
Usnesení číslo: 10232/RM1418/137 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy  na zpracování investičního záměru „Přechod pro chodce č. 4096 Opavská -
Bohuslava Martinů včetně SSZ” za cenu 67 500,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu mezi Statutárním městem Ostrava a společností Ostravské komunikace, a.s., 
Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, IČO 25396544 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í  kapitálové výdaje 

§ 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 100                   o 82 tis. Kč 

z v ý š í  kapitálové výdaje 

§ 2212, pol. 6121, ORJ 100                                                        o 82 tis. Kč 
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3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
 

 


