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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 02.10.2018 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

10233/RM1418/138 RM_M 0 Schválení programu 138. schůze rady města 

konané dne 02.10.2018 

35 

10234/RM1418/138 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

45 

10235/RM1418/138 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. 

45 

10236/RM1418/138 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 

45 

10237/RM1418/138 RM_M 8 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra 

Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o. 

do Keni (Nairobi) ve dnech 19.8.-3.9.2018 

42 

10238/RM1418/138 RM_M 1 Ukončení projektu “Energetické úspory                              

v objektech Ostravy Poruby“ 

50 

10239/RM1418/138 RM_M 9 Ukončení projektu “Jarmark CZ-PL“ 50 

10240/RM1418/138 RM_M 24 Schválení předfinancování projektu “Modernizace 

odborných učeben na ZŠ Provaznická“ v rámci 

výzvy nositele ITI ostravské aglomerace 

50 

10241/RM1418/138 RM_M 25 Schválení předfinancování projektu “Digitální 

Lukáška“ v rámci výzvy nositele ITI ostravské 

aglomerace 

50 

10242/RM1418/138 RM_M 26 Schválení předfinancování projektu „Revitalizace 

odborných učeben a bezbariérovost ZŠ 

Březinova“ v rámci výzvy nositele ITI ostravské 

aglomerace 

50 

10243/RM1418/138 RM_M 27 Schválení projektu a přijetí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje na projekt “Ozdravné 

pobyty pro žáky 1. stupně ZŠ - Nová Bělá 

2018/2019 

50 

10244/RM1418/138 RM_M 28 Zahájení přípravy projektu a podání žádosti                   

o dotaci na projekt “Ozdravné pobyty dětí”                    

v rámci dotačního programu Moravskoslezského 

kraje 

50 

10245/RM1418/138 RM_M 87 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci                    

do Programu na podporu poskytování sociálních 

služeb pro rok 2019 financovaný z kapitoly 313 - 

MPSV státního rozpočtu 

50 

10246/RM1418/138 RM_M 104 Souhlas se změnou Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace pro projekt “Vzděláváním k vyšší 

profesionalizaci ÚMOb MOaP” v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost 

50 

10247/RM1418/138 RM_M 105 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci              

pro projekt “Terénní práce 2019” 

 

50 
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10248/RM1418/138 RM_M 120 Zahájení přípravy projektu „Ozdravné pobyty               

pro děti MŠ MOb MHaH“ v rámci dotačního 

programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního 

věku“ 

50 

10249/RM1418/138 RM_M 23 Návrh dodatku č. 1 k Dohodě č. 3498/2017/MP               

o zpracování osobních údajů z městského 

integrovaného kamerového systému 

25 

10250/RM1418/138 RM_M 29 Návrh na prodej přebytečného majetku 

statutárního města Ostravy v užívání Městské 

policie Ostrava 

25 

10251/RM1418/138 RM_M 86 Návrh dodatku č. 5 ke smlouvě č. 

0039/2017/MP/LPO o poskytování služeb 

elektronických komunikací 

25 

10252/RM1418/138 RM_VZ 26 Veřejná zakázka “Úklidové práce - objekt bývalé 

UB a MP”, poř. č. 241/2018 

85 

10253/RM1418/138 RM_M 30 Smlouva o poskytnutí podpory a přijetí 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu 

“Ostravou na alternativní pohon” v rámci 

Národního programu Životní prostředí 

38 

10254/RM1418/138 RM_M 31 Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci                     

na rozvoji vodíkových technologií v dopravě 

38 

10255/RM1418/138 RM_M 32 Zahájení všech kroků směřujících k přípravě 

právních dokumentů s Ostravskou univerzitou            

ve věci financování výstavby podzemní garáže 

pod budovou plánovaného Centra zdravého 

pohybu na Černé louce 

38 

10256/RM1418/138 RM_M 7 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora,                   

do Belgie (Brusel) ve dnech 08.–10.10.2018 

01 

10257/RM1418/138 RM_VZ 22 Veřejná zakázka “Pověřenec pro ochranu 

osobních údajů”, poř. č. 206/2018 

01 

10258/RM1418/138 RM_M 10 Odůvodnění odporu proti elektronickému 

platebnímu rozkazu vydanému Okresním soudem 

v Ostravě dne 12.7.2018, pod č.j. EPR 

160949/2018-6 

28 

10259/RM1418/138 RM_M 22 Přehled písemností adresovaných radě města                    

a zastupitelstvu města za období od 12.06.2018               

do 24.09.2018 

28 

10260/RM1418/138 RM_M 88 Vyjádření k žalobě České republiky – Úřadu            

pro zastupování státu ve věcech majetkových                 

o určení vlastnického práva k nemovité věci,            

ve sporu vedeném Okresním soudem v Ostravě 

pod sp.zn. 61 C 172/2018 

28 

10261/RM1418/138 RM_M 121 Řešení otázky nucených odtahů 28 

10262/RM1418/138 RM_M 14 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 

 

40 
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10263/RM1418/138 RM_M 74 Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního 

příspěvku Městské nemocnici Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 00635162                          

na konferenci u příležitosti 70.-letého výročí 

založení ortopedického oddělení v Městské 

nemocnici Ostrava 

40 

10264/RM1418/138 RM_M 75 Návrh na navýšení investičního příspěvku 

poskytnutého Domovu pro seniory Iris, Ostrava-

Mariánské Hory, příspěvková organizace 

41 

10265/RM1418/138 RM_M 17 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

příspěvků příspěvkovým organizacím v sociální 

oblasti 

86 

10266/RM1418/138 RM_M 80 Navýšení účelové dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje pro statutární město 

Ostrava k dofinancování sociálních služeb                

v r. 2018 a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě               

o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje ev. číslo 

04780/2018/SOC 

86 

10267/RM1418/138 RM_M 103 Návrh na poskytnutí finančního daru za účelem 

podpory vzdělávací akce “OSTRAVSKÉ 

CHIRURGICKÉ DNY” právnické osobě               

BOS. org s.r.o. 

86 

10268/RM1418/138 RM_M 109 Souhlas se zněním Rozhodnutí o změně č. 1: 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního 

programu Zaměstnanost - projekt Koncepce 

bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava 

86 

10269/RM1418/138 RM_M 66 Žádost Ostravského muzea, příspěvkové 

organizace, o změnu usnesení č. 

09519/RM1418/131 

42 

10270/RM1418/138 RM_M 65 Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací 

neupotřebitelných movitých věcí svěřených                   

k hospodaření právnické osobě Janáčkova 

filharmonie Ostrava, příspěvková organizace 

42 

10271/RM1418/138 RM_M 68 Žádost Národního divadla moravskoslezského,            

p. o., o změnu podmínek čerpání poskytnutého 

účelového příspěvku na Ostravský divadelní 

archiv 

42 

10272/RM1418/138 RM_M 69 Žádost Národního divadla moravskoslezského,            

p. o., o prodloužení termínů čerpání a vyúčtování 

poskytnutého účelového příspěvku na PD 

pavilonu G 

42 

10273/RM1418/138 RM_M 67 Žádost Divadla loutek Ostrava, p.o., o výjimku 

stanovení doby používání dlouhodobého majetku 

87 

10274/RM1418/138 RM_M 97 Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního 

příspěvku Základní škole Heleny Salichové 

Ostrava-Polanka nad Odrou, Heleny Salichové 

816, příspěvková organizace 

91 
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10275/RM1418/138 RM_M 98 Návrh na poskytnutí mimořádné dotace spolku 

R.M.S. Sport Praha 

91 

10276/RM1418/138 RM_M 99 Žádost o mimořádnou dotaci společnosti Event 

media s.r.o. na pořádání akce Christmas Night 

Run Ostrava 2018 

91 

10277/RM1418/138 RM_M 112 Návrh Smlouvy o spolupráci, údržbě a helpdesku 

webového portálu a mobilní aplikace - Sportuj               

v Ostravě 

91 

10278/RM1418/138 RM_M 4 Návrh koupit pozemky v k.ú. Petřkovice                      

u Ostravy, obec Ostrava 

08 

10279/RM1418/138 RM_M 21 Návrh na uzavření/neuzavření nájemní smlouvy          

k pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

08 

10280/RM1418/138 RM_M 33 Souhlas se stavbou v k.ú. Moravská Ostrava                  

a souhlas s realizací ohňostroje v k. ú. Slezská 

Ostrava 

08 

10281/RM1418/138 RM_M 34 Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy               

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-

služebnosti a návrh na uzavření dodatku č.2                   

ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene-služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, 

a.s. 

08 

10282/RM1418/138 RM_M 35 Návrh prodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava - NOVÉ LAUBY 

08 

10283/RM1418/138 RM_M 38 Návrh na souhlas s umístěním stavby 

“Rekonstrukce chodníku ul. Orebitská, k. ú. 

Přívoz” 

08 

10284/RM1418/138 RM_M 39 Návrh na souhlas s umístěním staveb. objektů, 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a nájemní smlouvy 

08 

10285/RM1418/138 RM_M 40 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

kabelového vedení NN včetně jistící a rozpojovací 

skříně a uzavření smluv o budoucí smlouvě                   

o zřízení věcného břemene k pozemkům                         

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 

Distribuce, a. s. 

08 

10286/RM1418/138 RM_M 41 Návrh na zřízení služebnosti, uzavření smlouvy              

o zřízení služebnosti, smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy 

08 

10287/RM1418/138 RM_M 42 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě              

o zřízení služebnosti a smlouvy o výpůjčce                     

se Správou železniční dopravní cesty, státní 

organizace 

08 

10288/RM1418/138 RM_M 43 Návrh na uzavření smlouvy a smlouvě budoucí            

o zřízení věcného břemene - služebnosti 

inženýrské sítě s budoucím povinným ŘSD ČR 

 

08 
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10289/RM1418/138 RM_M 44 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí              

a zpevněných ploch do pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

a návrh na uzavření nájemní smlouvy s fyzickou 

osobou 

08 

10290/RM1418/138 RM_M 45 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí, 

návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě             

o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní 

smlouvy s Národním zemědělským muzeem, 

s.p.o. 

08 

10291/RM1418/138 RM_M 46 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy     

o zřízení služebnosti pro společnost MADEJA 

sport s.r.o. 

08 

10292/RM1418/138 RM_M 47 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

kabelového vedení VN a uzavření smlouvy                   

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene                

k pozemku v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice                   

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 

Distribuce, a. s. 

08 

10293/RM1418/138 RM_M 48 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy      

o zřízení služebnosti s GasNet, s.r.o. jako 

oprávněným a Svoboda a spol., spol. s r.o. jako 

investorem 

08 

10294/RM1418/138 RM_M 49 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti  

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

pro společnost New Karolina Residential 

Development II s.r.o. 

08 

10295/RM1418/138 RM_M 50 Návrh na uzavření dohody o zrušení věcných 

břemen a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

pro DIAMO, státní podnik 

08 

10296/RM1418/138 RM_M 51 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

10297/RM1418/138 RM_M 52 Návrh na záměr města darovat veřejně přístupnou 

komunikaci pro cyklisty realizovanou v rámci 

stavby “Prodloužení cyklostezky - lávka přes 

Ostravici, Ostrava - Hrabová”, městu Vratimov 

08 

10298/RM1418/138 RM_M 53 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava 

08 

10299/RM1418/138 RM_M 54 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 

nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. Svinov, 

obec Ostrava pro Městský obvod Svinov 

08 

10300/RM1418/138 RM_M 55 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Hrabová, obec Ostrava 
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10301/RM1418/138 RM_M 57 Souhlas s dočasným odnětím části pozemku                

v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, návrh 

na záměr nájmu částí pozemků v k. ú. Muglinov           

a v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

08 

10302/RM1418/138 RM_M 58 Návrh na záměr pronájmu části pozemků v k.ú. 

Poruba - sever, obec Ostrava. Návrh na záměr 

výpůjčky části pozemků v k.ú. Svinov, obec 

Ostrava, v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec 

Ostrava a v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec 

Ostrava 

08 

10303/RM1418/138 RM_M 59 Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. 

Poruba - sever, obec Ostrava Návrh na záměr 

pronájmu části pozemků v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

08 

10304/RM1418/138 RM_M 60 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

části pozemku parc. č. 904/1, k.ú. Přívoz, obec 

Ostrava 

08 

10305/RM1418/138 RM_M 61 Návrh na zmocnění zájmového sdružení Ostravská 

sportovní k odstranění části stavby a její realizaci 

08 

10306/RM1418/138 RM_M 62 Návrh na odejmutí movitých věcí - světelné 

vánoční dekorace ze svěření městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz, následně svěření 

městským obvodům Hošťálkovice a Plesná 

08 

10307/RM1418/138 RM_M 63 Návrh na vyřazení majetku statutárního města 

Ostravy pronajatého společnosti Ostravské 

vodárny a kanalizace a.s., rozhodnutí o 

neupotřebitelnosti majetku, odúčtování z účetní          

a operativní evidence, likvidaci 

08 

10308/RM1418/138 RM_M 64 Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti                        

a likvidaci movitých věcí statutárního města 

Ostravy 

08 

10309/RM1418/138 RM_M 72 Návrh vypovědět uzavřené nájemní smlouvy              

na movité, nemovité a další věci v k.ú. Mošnov, 

obec Mošnov se společností Společnost pro 

využití letiště Ostrava - Mošnov, a.s. 

08 

10310/RM1418/138 RM_M 93 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

s OVANET a.s., Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. 

08 

10311/RM1418/138 RM_M 94 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

s RIO Media a.s., uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti s Nej.cz s.r.o. 

08 

10312/RM1418/138 RM_M 101 Uzavření dodatků 7 mandátních a 1 příkazní 

smlouvy se správcem domů na ul. Horní v rámci 

společenství vlastníků 
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10313/RM1418/138 RM_M 114 Návrh dohody o skončení nájmu prostoru 

sloužícího k podnikání a návrh na záměr města 

pronajmout prostor sloužící k podnikání v k.ú. 

Moravská Ostrava 

08 

10314/RM1418/138 RM_M 115 Návrh na souhlas se stavební úpravou nemovité 

věci v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava a návrh 

dohody o plné moci s fyzickou osobou 

08 

10315/RM1418/138 RM_M 16 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě” v souvislosti se stavbou 

“Doplnění VO oblast Drážní” 

05 

10316/RM1418/138 RM_M 36 Návrh na uzavření Dohody o poskytnutí 

součinnosti v rámci stavby “Kanalizace Hrušov - 

osady” 

05 

10317/RM1418/138 RM_M 73 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí            

o realizaci přeložky distribučního zařízení                            

v souvislosti se stavbou ORG 8204 Městská 

nemocnice Ostrava – parkovací dům 

05 

10318/RM1418/138 RM_M 76 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci 

stavby „Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše 

Sýkory - stavba č. 2.3 městský mobiliář” 

05 

10319/RM1418/138 RM_M 77 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

a smlouvě příkazní č. 1301/2018/OI/VZKÚ ze dne 

9.4.2018 ke stavbě “Okružní křižovatka Výstavní 

- Zelená” 

05 

10320/RM1418/138 RM_M 78 Návrhy Dohod o součinnosti s Dopravním 

podnikem Ostrava a.s. 

05 

10321/RM1418/138 RM_M 79 Směrnice pro zpracování investičního záměru            

v procesu investiční výstavby statutárního města 

Ostravy 

05 

10322/RM1418/138 RM_M 84 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení 

služebností” v souvislosti se stavbou “Doplnění 

VO oblast Podsedliště” 

05 

10323/RM1418/138 RM_M 85 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 

z důvodu vzniku víceprací v rámci stavby 

“Rekonstrukce VO oblast Bedřicha Nikodéma” 

05 

10324/RM1418/138 RM_M 100 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

z důvodu vzniku méněprací a víceprací v rámci 

stavby ORG 5014 Areál ZOO - energie 

05 

10325/RM1418/138 RM_M 106 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 

10326/RM1418/138 RM_M 107 Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě 

příkazní č. 0987/2016/OI/VZKÚ na navýšení ceny 

projekčních prací dokumentace stavby “Parkoviště 

Most Českobratrská” 

 

05 
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10327/RM1418/138 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu 

Přemyšov - Poruba”, poř. č. 145/2018 

05 

10328/RM1418/138 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Oprava přivaděče DN 500                

v Mariánských Horách, ul. Novoveská - odkup 

PD”, poř. č. 245/2018 

05 

10329/RM1418/138 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Nová radnice - klimatizace 

(TDS+BOZP)”, poř. č. 215/2018 

05 

10330/RM1418/138 RM_VZ 7 “Oprava kanalizací v ul. Sologubova, Belikovova 

a Samoljovova - PD” - uzavření Smlouvy o dílo          

k veřejné zakázce malého rozsahu 

05 

10331/RM1418/138 RM_VZ 8 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní            

pro stavbu “Rekonstrukce kanalizace ul. Cihelní, 

1. etapa - BOZP” 

05 

10332/RM1418/138 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Proskovice-propojení stávající 

kanalizace na sběrač DXIII (PD+AD+IČ)”, poř. č. 

210/2018 

05 

10333/RM1418/138 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu 

Klimkovická-Vřesinská (PD+AD+IČ)”, poř. č. 

120/2018 

05 

10334/RM1418/138 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu 

Edisonova (PD+AD+IČ)”, poř. č. 167/2018 

05 

10335/RM1418/138 RM_VZ 14 Veřejná zakázka “Oprava kanalizace v areálu 

Hranečník”, poř.č. 254/2018 

05 

10336/RM1418/138 RM_VZ 15 Veřejná zakázka “Doplnění VO hřbitov Radvanice 

a modernizace osvětlení ul. Paculova”, poř. č. 

217/2018 

05 

10337/RM1418/138 RM_VZ 16 Veřejná zakázka “Nábřeží Ostravice - úpravy               

u loděnice”, poř. č. 243/2018 

05 

10338/RM1418/138 RM_VZ 17 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu                 

a kanalizace Radvanice a Bartovice včetně 

komunikace”, poř.č. 132/2018 

05 

10339/RM1418/138 RM_VZ 18 Veřejná zakázka “Park u Boříka (PD+AD+IČ)”, 

poř. č. 221/2018 

05 

10340/RM1418/138 RM_VZ 19 Veřejná zakázka “Transformace Domova Na 

Liščině II.”, poř. č. 164/2018 

05 

10341/RM1418/138 RM_VZ 20 Veřejná zakázka “Energetické úspory LDN 

Ostrava - Radvanice: kotelna”, poř. č. 74/2018 

05 

10342/RM1418/138 RM_VZ 24 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo na vyhotovení “Studie 

proveditelnosti křižovatky ul. 28. října - ul. 

Vítkovická” 

05 

10343/RM1418/138 RM_VZ 25 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace v ul. 

Vrchní a Pastrňákova (PD+IČ+AD)”, poř. č. 

246/2018 

05 

10344/RM1418/138 RM_M 117 Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o postoupení 

práv a povinností z územního rozhodnutí,                      

o převodu dokumentů a postoupení licencí 

05 
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10345/RM1418/138 RM_M 11 Povolení výjimky ze stavební uzávěry kolem SDD 

“Kutací jáma č. 8” pro stavbu “Stavební úpravy 

RD č.p. 622” v k.ú. Muglinov 

89 

10346/RM1418/138 RM_M 12 Návrh na neposkytnutí mimořádné neinvestiční 

dotace na zachování a obnovu kulturní památky z 

rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 

89 

10347/RM1418/138 RM_M 19 Návrhy na pořízení změny Územního plánu 

Ostravy 

89 

10348/RM1418/138 RM_M 92 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitostí svěřených městským obvodům                    

a k nabytí nemovitostí do majetku města 

89 

10349/RM1418/138 RM_M 6 Zoologická zahrada Ostrava, p.o. - změna 

podmínek čerpání účelového investičního 

příspěvku 

38 

10350/RM1418/138 RM_M 113 Spoluorganizace projektu LANDSCAPE 

FESTIVAL OSTRAVA2019 

38 

10351/RM1418/138 RM_M 37 Přijetí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace k projektu “Plán ÚSES správního obvodu 

ORP Ostrava” v rámci Operačního programu 

Životní prostředí 

80 

10352/RM1418/138 RM_M 81 Žádost městského obvodu Ostrava-Jih                          

o prodloužení termínu realizace projektu 

„Přírodovědná učebna v přírodě na Srbské“ 

80 

10353/RM1418/138 RM_M 82 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 

životního prostředí města Ostravy na realizaci 

International Conference Air Pollution Ostrava 

2018 

80 

10354/RM1418/138 RM_M 83 Změna členů odborné pracovní skupiny rady 

města pro implementaci systému 

environmentálního managementu podle ČSN EN 

ISO 14001 a následný dohled na jeho funkčnost, 

dodržování pravidel zavedeného systému a jeho 

další zlepšování 

80 

10355/RM1418/138 RM_M 110 Návrh na uzavření Smlouvy o centralizovaném 

zadávání s Ministerstvem vnitra za účelem 

pořizování Produktů Microsoft 

83 

10356/RM1418/138 RM_M 111 Návrh na uzavření Dohody o ochraně osobních 

údajů a Dodatku č. 1 smlouvy o poskytování 

elektronické spisové služby s městem Klimkovice 

83 

10357/RM1418/138 RM_M 118 Objednávka vůči společnosti ICT Brains s. r.o.            

na vytvoření samostatných prostředí pro správu 

agend v IS Matrix pro magistrát a městské obvody 

83 

10358/RM1418/138 RM_VZ 21 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb 

technické podpory aplikačně programového 

vybavení Manažerského informačního systému         

se společností Algotech, a.s. 

 

 

83 
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10359/RM1418/138 RM_VZ 23 Smlouva poskytování služby vytváření 

kvalifikovaných elektronických pečetí na dálku 

I.CA RemoteSeal 

83 

10360/RM1418/138 RM_M 5 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Marcely 

Mrózkové Heříkové, členky rady města, do Polska 

(Katowice) dne 13.09.2018 a doc. Ing. Ivety 

Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora,                    

do Polska (Katowice) dne 14.09.2018 

29 

10361/RM1418/138 RM_M 15 Inventarizace majetku a závazků statutárního 

města Ostravy - magistrátu za rok 2018 

07 

10362/RM1418/138 RM_M 71 Úprava rozpočtu 07 

10363/RM1418/138 RM_M 119 Návrh na uzavření “Smlouvy o poskytování 

právních služeb” ve věci zastupování statutárního 

města Ostrava ve správním řízení vedeném 

Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a 

případných dalších řízeních týkajících se regulace 

hazardu na území SMO 

07 

10364/RM1418/138 RM_M 70 Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava 

za 1. pololetí roku 2018 

07 

10365/RM1418/138 RM_M 90 Objednávky na „Opravy a modernizace Centra 

bezpečné jízdy zájmového sdružení právnických 

osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA !!!“ 

09 

10366/RM1418/138 RM_M 91 Uzavření smlouvy v režimu „In House“                            

na „Opravy a modernizace Centra bezpečné jízdy 

zájmového sdružení právnických osob OSTRAVA 

BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! 

09 

10367/RM1418/138 RM_M 95 Zadání zpracování investičního záměru akce 

“Parkoviště za Divadlem Antonína Dvořáka” 

09 

10368/RM1418/138 RM_M 96 Zadání zpracování investičního záměru akce 

“Terminál Hranečník, rozšíření parkovacích 

ploch” 

09 

10369/RM1418/138 RM_M 102 Nařízení města č. 9/2018, kterým se pro účely 

dopravy vymezují na území města oblasti                  

s placeným stáním 

09 

10370/RM1418/138 RM_VZ 13 Zadání zpracování studie proveditelnosti stavby 

“Rekonstrukce ul. Cingrovy, silnice I/56 - stavba 

Místecká III.” 

09 

10371/RM1418/138 RM_MZP 1 Návrh na úpravu funkčních míst odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy 

36 

10372/RM1418/138 RM_M 18 Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů 

vzdělávacích institucí 

36 

10373/RM1418/138 RM_M 20 Kontrola plnění usnesení rady města za období 

srpen 2018 

28 

10374/RM1418/138 RM_M 13 Návrh na naložení s přebytečným                                  

a neupotřebitelným majetkem v užívání 

Magistrátu města Ostravy 
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10375/RM1418/138 RM_M 108 Dodatek č. 8 ke smlouvě č. 92/2006/CDBP/OÚ               

o umístění technického zařízení na sběr a další 

zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově 

čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými 

údaji 

21 

10376/RM1418/138 RM_VZ 2 Vystavení objednávky na dodávky služeb České 

pošty, s.p. 

84 

10377/RM1418/138 RM_M 2 Návrh na prodej přebytečného movitého majetku 

města formou elektronické aukce 

84 

10378/RM1418/138 RM_M 3 Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 84 

10379/RM1418/138 RM_M 116 Návrh Smlouvy o dílo na zajištění sanačních                  

a pěstebních zásahů dle záměru “Rekonstrukce 

Sokolské třídy” 

84 

10380/RM1418/138 RM_VZ 5 Provedení sanace vlhkého zdiva v prostoru vstupu 

do pavilonu K výstaviště Černá louka v Moravské 

Ostravě 

84 

10381/RM1418/138 RM_VZ 6 Provedení stavebních úprav ve II. NP objektu 

TANDEM v areálu Moravskoslezského 

inovačního centra a.s. v Ostravě Pustkovci 

84 

10382/RM1418/138 RM_ORG 1 Schválení termínu mimořádné schůze rady města 35 

10383/RM1418/138 RM_M 89 ITI ostravské aglomerace - změna výzvy                     

a vyhlášení výzev Nositele ITI 

38 

  
 
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 56 Návrh na záměr města prodat pozemek 

(Brandlova), Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

  RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Rekonstrukce Sokolské třídy 

(IZ)”, poř. č. 165/2018 

05 
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RM_M 0 
Schválení programu 138. schůze rady města konané dne 02.10.2018 
  
Usnesení číslo: 10233/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 138. schůze rady města konané dne 02.10.2018  

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OZO Ostrava 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10234/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 
obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o., IČO: 623 00 920, se sídlem Frýdecká 680/444, 
Kunčice, 719 00 Ostrava, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) určuje 

  
obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o., IČO: 623 00 920, se sídlem Frýdecká 680/444, 

Kunčice, 719 00 Ostrava, za auditora společnost FAAT Consulting & Audit s.r.o., IČO: 268 

08 111, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravský 
informační servis, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10235/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., IČO: 268 79 280, se sídlem 
Jurečkova 1935/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, jejímž jediným společníkem je 
statutární město Ostrava, za přítomnosti notáře 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o změně zakladatelské listiny obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o změně sídla obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. z adresy Jurečkova 

1935/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, na adresu Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava 

  

3) schvaluje 

  
udělení prokury Ing. AXXXXXX PXXXXXXXX, nar. XX XXXXX XXXX, bytem XXXX 

XXX XXX XX XXXXXXXXX, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti AKORD & 
POKLAD, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10236/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 
obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., IČO: 479 73 145, se sídlem Ostrava - 
Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 700 30, jejímž jediným společníkem je statutární město 
Ostrava 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
dodatek č. 7 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností AKORD & POKLAD, 

s.r.o. a jednatelkou společnosti, Mgr. Bc. DXXXXXX DXXXXXXX, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s přeúčtováním finančních prostředků ve výši 6 569 271,52 Kč z účtu č. 426 - Jiný výsledek 

hospodaření minulých let na účet č. 429 - Neuhrazená ztráta minulých let dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 
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RM_M 8 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele 
Zoologické zahrady Ostrava, p.o. do Keni (Nairobi) ve dnech                    
19.8.-3.9.2018 
  
Usnesení číslo: 10237/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 09771/RMm1418/29 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční   pracovní   cesty Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, 

p.o. do  Keni (Nairobi)   ve  dnech  19.8.-3.9.2018 

  

 
RM_M 1 
Ukončení projektu “Energetické úspory v objektech Ostravy Poruby“ 
  
Usnesení číslo: 10238/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 11568/RM0610/139 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou závěrečnou monitorovací zprávou a se závěrečným vyhodnocením akce 

„Energetické úspory v objektech Ostravy Poruby“ (viz. příloha č. 1) spolufinancovaného                  

v rámci Operačního programu Životní prostředí 

  

2) nesouhlasí 

  
s ponecháním částky 25 047 377,79 Kč poskytnuté na předfinancování a spolufinancování 

projektu „Energetické úspory v objektech Ostravy Poruby“ 

  

 
RM_M 9 
Ukončení projektu “Jarmark CZ-PL“ 
  
Usnesení číslo: 10239/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 05311/RM1418/77 
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) souhlasí 

  
s předloženou závěrečnou zprávou za dílčí část mikroprojektu typu A (viz příloha č. 1)                        

o ukončení projektu Jarmark CZ-PL spolufinancovaného z  Fondu mikroprojektů 2014 - 2020 

v Euroregionu Silesia v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 

  

 
RM_M 24 
Schválení předfinancování projektu “Modernizace odborných učeben 
na ZŠ Provaznická“ v rámci výzvy nositele ITI ostravské aglomerace 
  
Usnesení číslo: 10240/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu “Modernizace odborných učeben na ZŠ Provaznická” 

financování projektu v celkové výši 6 700 tis. Kč 

- v roce 2019: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 3 015 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o   zajištění  předfinancování   projektu  uvedeného    v   bodě 1)   v   rámci specifikace  nároků                          

na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.06.2019 

 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 25 
Schválení předfinancování projektu “Digitální Lukáška“ v rámci výzvy 
nositele ITI ostravské aglomerace 
  
Usnesení číslo: 10241/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu “Digitální Lukáška” financování projektu v celkové výši              



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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3 000 tis. Kč 

- v roce 2019: 

na   zajištění předfinancování projektu    ve    výši 1 350 tis. Kč  dle   přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení            

v plné výši prostřednictvím rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih, tj. bez předfinancování             

a spolufinancování statutárního města Ostrava 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.06.2019 

 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 26 
Schválení předfinancování projektu „Revitalizace odborných učeben            
a bezbariérovost ZŠ Březinova“ v rámci výzvy nositele ITI ostravské 
aglomerace 
  
Usnesení číslo: 10242/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu “Revitalizace odborných učeben a bezbariérovost ZŠ Březinova” 

financování projektu v celkové výši 9 800 tis. Kč 

- v roce 2020: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 4 410 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci specifikace nároků                       

na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.06.2020 

 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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RM_M 27 
Schválení projektu a přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
na projekt “Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně ZŠ - Nová Bělá 
2018/2019 
  
Usnesení číslo: 10243/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o zahájené přípravě a podané žádosti o dotaci projektu pod názvem “Ozdravné 

pobyty pro žáky 1. stupně ZŠ - Nová Bělá 2018/2019” v rámci dotačního programu Ozdravné 

pobyty pro žáky 1. stupně základních škol Moravskoslezkého kraje 

  

2) souhlasí 

  
s podmínkami dotačního programu a s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje, která by měla být uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, 

městským obvodem Nová Bělá se sídlem  Mitrovická 100/342, 724 00 Ostrava -  Nová Bělá 

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

702 18 Ostrava, IČ: 70890692 na financování projektu “Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně 

ZŠ - Nová Bělá 2018/2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Nová Bělá 

zabezpečit všechny úkony spojené s realizací projektu dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Lumír Bahr, T: 30.04.2019 

 starosta městského obvodu Nová Bělá 

  
 

RM_M 28 
Zahájení přípravy projektu a podání žádosti o dotaci na projekt 
“Ozdravné pobyty dětí” v rámci dotačního programu 
Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 10244/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci na projekt “Ozdravné pobyty dětí”                     

z dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty” (ŽPZ 04/2018) 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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vyhlášeného Moravskoslezským krajem, IČO: 70890692, se sídlem 28. října 117, Ostrava 

  

2) žádá 

  
městský obvod Stará Bělá 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci a všech 

jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami dotačního 

programu “Příspěvky na ozdravné pobyty”, v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 

rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 31.10.2018 

 starosta městského obvodu Stará Bělá 

  
3) žádá 

  
městský obvod Stará Bělá 

o zajištění předfinancování projektu  uvedeného v bodě 1) v rámci specifikace nároků                         

na rozpočet městského obvodu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 30.04.2020 

 starosta městského obvodu Stará Bělá 

  
 

RM_M 87 
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci do Programu na podporu 
poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z kapitoly 313 - 
MPSV státního rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 10245/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti městského obvodu Slezská Ostrava o dotaci do Programu na podporu 

poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního 

rozpočtu prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy 

  

2) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

o zabezpečení veškerých podkladů potřebných pro podání souhrnné žádosti statutárním 

městem Ostrava v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu 

poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV 

státního rozpočtu pro rok 2019 a o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 31.10.2018 

 starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 104 
Souhlas se změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt 
“Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP” v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost 
  
Usnesení číslo: 10246/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 03011/RM1418/45 
k usnesení č. 03165/RM1418/47 
k usnesení č. 03098/RM1418/46 
k usnesení č. 06029/RM1418/88 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zněním Změny č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt “Vzděláváním k vyšší 

profesionalizaci ÚMOb MOaP” dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zabezpečení všech úkonů spojených s realizací projektu dle Změny č. 1 k Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.01.2020 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 105 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Terénní práce 
2019” 
  
Usnesení číslo: 10247/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Terénní práce 2019” v rámci 

dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2019 vyhlášeného Radou vlády ČR                

pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako nositele projektu 

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

a předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh v souladu s podmínkami dotačního řízení 

programu Podpora terénní práce pro rok 2019 v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 

rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 19.10.2018 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Petra Bernfeldová, T: 31.12.2019 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 120 
Zahájení přípravy projektu „Ozdravné pobyty pro děti MŠ MOb MHaH“     
v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního 
věku“ 
  
Usnesení číslo: 10248/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ ke spolufinancování 

z dotačního programu Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku vyhlášeného 

Moravskoslezským krajem, IČO 708 90 692, 28. října 117, 702 018 Ostrava 

  

2) žádá 

  
starostku městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky jako nositele projektu 

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



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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 Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: 31.10.2018 

 starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
 

RM_M 23 
Návrh dodatku č. 1 k Dohodě č. 3498/2017/MP o zpracování osobních 
údajů z městského integrovaného kamerového systému 
  
Usnesení číslo: 10249/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít dodatek č.1 k dohodě č. 3498/2017/MP o zpracování osobních údajů z městského 

integrovaného kamerového systému mezi statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo 

náměstí 8, 729 30  Ostrava, IČO: 00845451 a Českou republikou - Krajským ředitelstvím 

policie Moravskoslezského kraje se sídlem 30. dubna 1682/24, 702 00  Ostrava - Moravská 

Ostrava, IČO: 75151502 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh na prodej přebytečného majetku statutárního města Ostravy                 
v užívání Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10250/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
prodat tyto použité osobní automobily jakožto přebytečné movité věci společnosti Profinova 

expres a.s., Bohumínská 186/125,  712 00 Ostrava - Muglinov, IČO:  294 55 821: 

a) Škoda Fabia (CNG), VIN: TMBEC25J1C3107569, RZ 7T8 9801, rok výroby 2012, obvyklá 

cena 57 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č.111/3/2018 ze dne 09.07.2018, zhotoveného 

znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Petrem Borůvkou 

Odůvodnění odchylky od ceny v daném místě a čase obvyklé: 

- s přihlédnutím na stav vozidla, jeho opotřebení, stáří a počet ujetých kilometrů bylo vozidlo 

neprodejné za cenu obvyklou, proto byla vybrána firma s nejvyšší nabídkou sjednané 

kupní ceny 20.000 Kč vč. DPH. Za vyšší cenu bylo vozidlo neprodejné 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
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b) Škoda Octavia Combi (CNG), VIN: TMBJX41U998845145, RZ 5T7 5051, rok výroby 

2008, obvyklá cena 47 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č.114/6/2018 ze dne 12.07.2018, 

zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Petrem Borůvkou  

Odůvodnění odchylky od ceny v daném místě a čase obvyklé: 

- s přihlédnutím na stav vozidla, jeho opotřebení, stáří a počet ujetých kilometrů bylo vozidlo 

neprodejné za cenu obvyklou, proto byla vybrána firma s nejvyšší nabídkou sjednané 

kupní ceny 15 000 Kč vč. DPH. Za vyšší cenu bylo vozidlo neprodejné 

c) Škoda Octavia Combi  (CNG), VIN: TMBJX41U5A8833773, RZ 6T5 3701, rok výroby 

2009, obvyklá cena 47 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č.115/7/2018 ze dne 14.07.2018, 

zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Petrem Borůvkou 

Odůvodnění odchylky od ceny v daném místě a čase obvyklé: 

- s přihlédnutím na stav vozidla, jeho opotřebení, stáří a počet ujetých kilometrů bylo vozidlo 

neprodejné za cenu obvyklou, proto byla vybrána firma s nejvyšší nabídkou  sjednané 

kupní ceny 15 000 Kč vč. DPH. Za vyšší cenu bylo vozidlo neprodejné 

d) Škoda Octavia Combi  (CNG), VIN: TMBJX41U9A8862502, RZ 7T2 0803, rok výroby 

2010, obvyklá cena 43 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č.112/4/2018 ze dne 10.07.2018, 

zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Petrem Borůvkou 

Odůvodnění odchylky od ceny v daném místě a čase obvyklé: 

- s přihlédnutím na stav vozidla, jeho opotřebení, stáří a počet ujetých kilometrů bylo vozidlo 

neprodejné za cenu obvyklou, proto byla vybrána firma s nejvyšší nabídkou sjednané 

kupní ceny 12 000 Kč vč. DPH. Za vyšší cenu bylo vozidlo neprodejné 

e) Škoda Octavia Combi  (CNG), VIN: TMBJX41U0A8862498, RZ 7T2 0804, rok výroby 

2010, obvyklá cena 45 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č.113/5/2018 ze dne 11.07.2018, 

zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Petrem Borůvkou 

Odůvodnění odchylky od ceny v daném místě a čase obvyklé: 

- s přihlédnutím na stav vozidla (vozidlo nepojízdné, závada na motoru ) cenu a možnosti 

dodání náhradních dílů na typ vozidla, stáří a počet ujetých kilometrů bylo vozidlo za cenu 

obvyklou neprodejné, proto  byla vybrána firma s nejvyšší nabídkou sjednané kupní ceny                 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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13 000,00 Kč vč. DPH. Za vyšší cenu bylo vozidlo neprodejné 

a za tím účelem na straně statutárního města Ostravy uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu s výše zmíněnou společností jako s kupujícím 

  

 
RM_M 86 
Návrh dodatku č. 5 ke smlouvě č. 0039/2017/MP/LPO o poskytování 
služeb elektronických komunikací 
  
Usnesení číslo: 10251/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě ev. č. 0039/2017/MP/LPO o poskytování služeb 

elektronických komunikací mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30  

Ostrava, IČO: 00845451, a společnosti OVANET a.s., Hájkova 1100/13, Ostrava-Přívoz, IČO: 

25857568 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 26 
Veřejná zakázka “Úklidové práce - objekt bývalé UB a MP”, poř. č. 
241/2018 
  
Usnesení číslo: 10252/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
85 

  
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 zajištění a provádění 

úklidových prací pro potřeby odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy                

a na pracovištích Městské policie Ostrava v letech 2019 a 2020 v rozsahu předloženého 

materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. René Bartoš - odbor hospodářské správy 

4. Ing. Sylva Petrlíková - Městská policie Ostrava 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

3. Alena Dvořáčková - odbor hospodářské správy 

4. Mgr. Monika Polášková - Městská policie Ostrava 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

1. Ing. Břetislav Gibas - tajemník 

2. Ing. René Bartoš - odbor hospodářské správy 

3. Ing. Sylva Petrlíková - Městská policie Ostrava 

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Zdeněk Harazim - ředitel Městské policie Ostrava 

2. Alena Dvořáčková - odbor hospodářské správy 

3. Ing. Monika Polášková - Městská policie Ostrava 

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

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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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 30 
Smlouva o poskytnutí podpory a přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
k projektu “Ostravou na alternativní pohon” v rámci Národního 
programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 10253/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 05213/RM1418/76 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Smlouvy č. 00181721 o poskytnutí podpory mezi příjemcem 

statutárním městem Ostrava a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České 

republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729 na financování 

projektu “Ostravou na alternativní pohon” z Národního programu Životní prostředí dle přílohy 

č.1 předloženého materiálu 

a 

o přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 

1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729  prostřednictvím Národního programu Životní 

prostředí  pro projekt “Ostravou na alternativní pohon” dle podmínek Rozhodnutí č. 

00181721 o poskytnutí dotace a Změny č. 1 rozhodnutí č. 00181721 o poskytnutí dotace viz 

přílohy č. 2 a č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi  Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit k rozhodnutí zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička,  

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) ukládá 

  
Magistrátu Města Ostravy - odboru hospodářské správy a odboru strategického rozvoje 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s dokončením realizace projektu dle bodu 1) 

tohoto usnesení, 

zajistit plnění účelu akce řádným provozováním a užíváním  předmětu podpory po celou dobu 

udržitelnosti projektu 

a zajistit informace, vypracovat a odeslat poskytovateli podpory pravidelné Zprávy o realizaci 

akce v období udržitelnosti projektu 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.10.2021 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.10.2021 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
4) žádá 

  
Městskou policii Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, městský obvod Radvanice                    

a Bartovice a městský obvod Hrabová, kteří provozují předmět podpory, 

po celou dobu udržitelnosti projektu o nezbytnou součinnost při zajištění plnění účelu akce              

a poskytování informací o aktivním využívání a aktuálním stavu předmětu podpory pro 

zajištění udržitelnosti projektu odborem strategického rozvoje 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 31.10.2021 

 ředitel Městské policie Ostrava 

  
 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 31.10.2021 

 starostka Městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 Vyřizuje: Mgr. Šárka Tekielová, T: 31.10.2021 

 starostka Městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
 Vyřizuje: Igor Trávníček, T: 31.10.2021 

 starosta Městského obvodu Hrabová 
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RM_M 31 
Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci na rozvoji vodíkových 
technologií v dopravě 
  
Usnesení číslo: 10254/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Memoranda o spolupráci na rozvoji vodíkových technologií v dopravě mezi 

Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 na straně 

jedné a Statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 

00845451 na straně druhé dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a na základě důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 32 
Zahájení všech kroků směřujících k přípravě právních dokumentů                 
s Ostravskou univerzitou ve věci financování výstavby podzemní 
garáže pod budovou plánovaného Centra zdravého pohybu na Černé 
louce 
  
Usnesení číslo: 10255/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje 

vedoucímu odboru majetkového   

vedoucí odboru legislativního a právního 

vedoucímu odboru investičního 

zajistit přípravu všech právních dokumentů s Ostravskou univerzitou ve věci financování 

výstavby podzemní garáže pod budoucí budovou Centra zdravého pohybu na Černé louce               

a následně předložit radě města k projednání a zastupitelstvu města k rozhodnutí možnost 

financování výstavby předmětné podzemní garáže 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička,  

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai,  

 vedoucí odboru majetkového 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA,  

 vedoucí odboru legislativního a právního 
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 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík,  

 vedoucí odboru investičního 

  
2) souhlasí 

  
se zasláním odpovědi pana primátora na dopis Ostravské univerzity dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 7 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, 
náměstka primátora, do Belgie (Brusel) ve dnech 08.–10.10.2018 
  
Usnesení číslo: 10256/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, do Belgie (Brusel)              

ve dnech 08.-10.10.2018 za účelem účasti na ceremoniálu pro finalisty soutěže RegioStars 

2018 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi  

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 30.10.2018 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_VZ 22 
Veřejná zakázka “Pověřenec pro ochranu osobních údajů”, poř. č. 
206/2018 
  
Usnesení číslo: 10257/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
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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 zajištění služeb souvisejících 

s výkonem funkce pověřence v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES pro statutární město Ostrava a přidružené 

organizace, v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení: 

členové: 

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

2. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

3. Mgr. René Dočekal - odbor kancelář primátora 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Mgr. Tereza Nádvorníková - odbor vnitřních věcí 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

1. Mgr. René Dočekal - odbor kancelář primátora 

2. Ing. Mgr. Pavlína Durasová - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

3. Mgr. Renata Kolková, MPA - odbor legislativní a právní 

4. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

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

náhradníci: 

1. Mgr. Tereza Nádvorníková - odbor vnitřních věcí 

2. Bc. Helena Tichavská, MPA - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

3. Mgr. Bc. Zuzana Mařádková - odbor legislativní a právní 

4. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

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

  

4) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu 

smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 10 
Odůvodnění odporu proti elektronickému platebnímu rozkazu 
vydanému Okresním soudem v Ostravě dne 12.7.2018, pod č.j. EPR 
160949/2018-6 
  
Usnesení číslo: 10258/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 08208/RM1418/114 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
odůvodnění odporu proti elektronickému platebnímu rozkazu vydanému Okresním soudem              

v Ostravě dne 12.7.2018, pod č.j. EPR 160949/2018-6, ve sporu mezi statutárním městem 

Ostrava jako žalovaným a společností 1. Reality Tradeslav s.r.o., IČO: 277 68 066, se sídlem 

Jana Šoupala 1597/3, 708 00 Ostrava - Poruba, jako žalobcem, vedeném u Okresního soudu          

v Ostravě pod sp.zn. 80 C 308/2018, a to ve znění dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města          
za období od 12.06.2018 do 24.09.2018 
  
Usnesení číslo: 10259/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 
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informaci o písemnostech adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období 

od 12.06.2018 do  24.09.2018 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

členovi rady města JUDr. Lukáši Semerákovi 

vyřídit písemnosti nevyřízené dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 30.11.2018 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.11.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 30.11.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.11.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 30.11.2018 

 vedoucí odboru dopravy 

  
3) projednala 

  
informaci o stavu písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města doručených                    

do 24.09.2018 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 88 
Vyjádření k žalobě České republiky - Úřadu pro zastupování státu              
ve věcech majetkových o určení vlastnického práva k nemovité věci,           
ve sporu vedeném Okresním soudem v Ostravě pod sp.zn. 61 C 
172/2018 
  
Usnesení číslo: 10260/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 2483/ZM1418/37 
  
Rada města 
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1) schvaluje 

  
vyjádření statutárního města Ostravy jako žalovaného k žalobě České republiky - Úřadu                    

pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 697 97 111, se sídlem Rašínovo nábřeží 

390/42, 128 00 Praha 2, ve sporu o určení vlastnického práva k pozemku parc.č. st. 1717, v k.ú. 

Mariánské Hory, který je veden u Okresního soudu v Ostravě pod sp.zn. 61 C 172/2018, a to 

ve znění dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 121 
Řešení otázky nucených odtahů 
  
Usnesení číslo: 10261/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně statutárního města Ostravy přivlastnit si motorová vozidla uvedená v příloze č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) bere na vědomí 

  
informování o právním stavu týkajícím se vozidel uvedených v příloze č. 2 předloženého 

materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s podáním návrhu na obnovení likvidace právnické osoby Lešení a bednění s. r. o., IČO: 

28658370 a jmenování likvidátora  příslušnému soudu za účelem vypořádání nově nalezeného 

movitého majetku - vozidla uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s informováním insolvenčního správce a insolvenčního soudu o skutečnosti, že XXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX 

XXXX XXXX XXX XX XXXX vznikl po právní moci rozhodnutí o úpadku nový dluh vůči 

statutárnímu městu Ostrava ve výši nákladů vynaložených na realizaci nuceného odtahu 

vozidla registrační značky 8T2 2870, tovární značky FORD, kódu VIN: 

WF0NXXWPDNYY04378 a o místu, kde se uvedené vozidlo nachází  

  

5) svěřuje 
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zcela Magistrátu města Ostravy pravomoc, aby prostřednictvím odboru legislativního                     

a právního rozhodoval o zasílání výzev k uspokojení nároků zdejšího města osobám 

povinným k úhradě nákladů nucených odtahů realizovaných  statutárním městem Ostrava  

  

 
RM_M 14 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 
00635162 
  
Usnesení číslo: 10262/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím 

darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,                 

se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 00635162, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 08.10.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 74 
Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Městské 
nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 na 
konferenci u příležitosti 70.-letého výročí založení ortopedického 
oddělení v Městské nemocnici Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10263/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 38 tis. Kč Městské nemocnici 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, IČO 

00635162, na konferenci u příležitosti 70.-letého výročí založení ortopedického oddělení                

v Městské nemocnici Ostrava dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

sníží 

ostatní neinvestiční výdaje 

- na § 3599, pol. 5909, ORG 4241, ORJ 170                                          o 38 tis. Kč 

zvýší 

neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

- na § 3522, pol. 5331, ORG 4241, ORJ 170                                          o 38 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 

00635162, a to: 

- zvýšení účelového neinvestičního příspěvku                                        o 38 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) a úpravu závazného ukazatele dle bodu 3) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 75 
Návrh na navýšení investičního příspěvku poskytnutého Domovu            
pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 10264/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
41 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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k usnesení č. 07556/RM1418/107 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o navýšení investičního příspěvku Domovu pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, 

příspěvková organizace, IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava-

Mariánské Hory o 102 tis. Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- sníží ostatní neinvestiční výdaje 

§4350, pol. 5909, ORJ 180                                                                                        o 102 tis. Kč 

-zvýší investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

§4350, pol. 6351, ORG 36, ORJ 180                                                                         o 102 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele dle předloženého materiálu, a to: 

navýšení investičního příspěvku na rok 2018 organizaci Domov pro seniory Iris, Ostrava-

Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 70631824, na základě smlouvy o závazku 

veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02980/2015/SOC, o 102 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) a úpravu závazného ukazatele dle bodu 3) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
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RM_M 17 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků příspěvkovým 
organizacím v sociální oblasti 
  
Usnesení číslo: 10265/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků na osobní náklady následujícím 

příspěvkovým organizacím v celkové výši 5 498 tis. Kč, dle předloženého materiálu                             

a důvodové zprávy 

a) Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov ve výši 

917 tis.  Kč 

b) Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 

70631824, se sídlem Rybářská 1223/19, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory ve výši 115 tis. Kč 

c) Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, se sídlem Opavská 

4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba ve výši 3 087 tis. Kč 

d) Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, IČO 70631841, se sídlem           

Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz ve výši 1 242 tis. Kč 

e) Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631859, se sídlem 

Sirotčí 56, 703 00 Ostrava - Vítkovice ve výši 43 tis. Kč 

f) Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816,  

se sídlem Bohumínská 71, 712 00 Ostrava - Slezská Ostrava ve výši 94 tis. Kč 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

sníží ostatní neinvestiční výdaje 

na §4357, pol. 5909, ORJ 180                                                                      o 5 498 tis. Kč 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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zvýší neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

na §4357, pol. 5331, ORG 43, ORJ 180                                                        o    523 tis. Kč 

na §4354, pol. 5331, ORG 43, ORJ 180                                                        o    394 tis. Kč 

na §4350, pol. 5331, ORG 36, ORJ 180                                                        o    115 tis. Kč 

na §4350, pol. 5331, ORG 40, ORJ 180                                                        o 2 124 tis. Kč 

na §4357, pol. 5331, ORG 40, ORJ 180                                                        o    963 tis. Kč 

na §4350, pol. 5331, ORG 35, ORJ 180                                                        o 1 021 tis. Kč 

na §4357, pol. 5331, ORG 35, ORJ 180                                                        o    221 tis. Kč 

na §4357, pol. 5331, ORG 39, ORJ 180                                                        o      43 tis. Kč 

na §4350, pol. 5331, ORG 41, ORJ 180                                                        o      94 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů dle předloženého materiálu a důvodové zprávy, a to: 

Navýšení neinvestičního účelového příspěvku na základě smlouvy o závazku veřejné 

služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon takto: 

č. smlouvy 02785/2015/SOC, dodatek č. 1  02785/2015/D1/2015/SOC Čtyřlístek – centrum   

pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková 

organizace                                                                                                             o   917 tis. Kč 

č. smlouvy 02980/2015/SOC, Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková 

organizace                                                                                                             o   115 tis. Kč 

č. smlouvy 02816/2015/SOC, Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková 

organizace                                                                                                             o 3 087 tis. Kč 

č. smlouvy 02983/2015/SOC, Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková 

organizace                                                                                                             o 1 242 tis. Kč 

č. smlouvy 03180/2015/SOC, Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková 

organizace                                                                                                             o      43 tis. Kč 

č. smlouvy 02825/2015/SOC, Domov pro seniory Kamenec,  Slezská Ostrava, příspěvková 

organizace                                                                                                             o      94 tis. Kč 

  

4) ukládá 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) a úpravu závazného ukazatele dle bodu 3) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 80 
Navýšení účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje                
pro statutární město Ostrava k dofinancování sociálních služeb v r. 
2018             a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace                
z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 04780/2018/SOC 
  
Usnesení číslo: 10266/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 08965/RM1418/125 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
-  o přijetí navýšení účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Podmínek 

dotačního programu na Podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2018 pro statutární město 

Ostrava v celkové výši 9.688.000,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

- o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, ev. číslo 04780/2018/SOC dle návrhu 

uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 103 
Návrh na poskytnutí finančního daru za účelem podpory vzdělávací 
akce “OSTRAVSKÉ CHIRURGICKÉ DNY” právnické osobě BOS. org 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10267/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
- o poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 20.000,- Kč 

právnické osobě BOS. org s.r.o., IČO: 64049876, se sídlem Kekulova 615/38, Klíše 

400 01 Ústí nad Labem dle žádosti v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavření darovací 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
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smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje 

na ORJ 180, § 4350, pol. 5909     o 20 tis. Kč 

z v ý š u j í 

neinvestiční transfery 

na ORJ 170, § 3549, pol. 5213    o 20 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 109 
Souhlas se zněním Rozhodnutí o změně č. 1: Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace z Operačního programu Zaměstnanost - projekt Koncepce 
bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10268/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 04668/RM1418/67 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zněním Rozhodnutí o změně č. 1: Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.1./026/0003526 

ze dne 14. 9. 2016 vydaným poskytovatelem Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních 

věcí (se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2) k projektu Koncepce bydlení a její pilotní 

ověření ve městě Ostrava, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003526 dle přílohy č. 1 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  

 
RM_M 66 
Žádost Ostravského muzea, příspěvkové organizace, o změnu usnesení 
č. 09519/RM1418/131 
  
Usnesení číslo: 10269/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 09519/RM1418/131 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
změnit své usnesení č. 09519/RM1418/131 ze dne 19.06.2018, a to tak, že v původní příloze č. 

3 materiálu k citovanému usnesení se mění jméno kupujícího u uděleného předchozího 

souhlasu s prodejem přebytečné movité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy svěřené 

k hospodaření právnické osobě Ostravské muzeum, příspěvková organizace, IČO: 

00097594, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 65 
Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací neupotřebitelných 
movitých věcí svěřených k hospodaření právnické osobě Janáčkova 
filharmonie Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 10270/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) uděluje 

  
předchozí souhlas  s vyřazením a likvidací neupotřebitelných movitých věcí statutárního města 

Ostravy, které byly předány  k hospodaření právnické osobě Janáčkova filharmonie Ostrava, 

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

v pořizovací hodnotě 990.212,-Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci neupotřebitelných movitých věcí dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

3) ukládá 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedení likvidace neupotřebitelných movitých věcí dle přílohy č. 1                            

a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.11.2018 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 68 
Žádost Národního divadla moravskoslezského, p. o., o změnu 
podmínek čerpání poskytnutého účelového příspěvku na Ostravský 
divadelní archiv 
  
Usnesení číslo: 10271/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 08558/RM1418/119 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně podmínek poskytnutí účelového příspěvku Národnímu divadlu moravskoslezskému, 

příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, 

IČO: 00100528, na Ostravský divadelní archiv dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

 neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

 na § 3311, pol. 5331, org. 4234, ÚZ 2003   o 229 tis. Kč 

 

- z v y š u j í 

 investiční příspěvky na ORJ 160 

 na § 3311, pol. 6351, org. 4234, ÚZ 2003   o 229 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů 

Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, 

- snížení neinvestičního příspěvku   o 229 tis. Kč 

- zvýšení investičního příspěvku      o 229 tis. Kč 

  

 
RM_M 69 
Žádost Národního divadla moravskoslezského, p. o., o prodloužení 
termínů čerpání a vyúčtování poskytnutého účelového příspěvku na PD 
pavilonu G 
  
Usnesení číslo: 10272/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 08973/RM1418/125 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o prodloužení termínů použití do 28. 2. 2019 a vyúčtování do 31. 3. 2019  účelového příspěvku 

poskytnutého Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií č. 

148/14, 701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00100528, na projektovou dokumentaci 

pavilonu G na Černé louce dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 67 
Žádost Divadla loutek Ostrava, p.o., o výjimku stanovení doby 
používání dlouhodobého majetku 
  
Usnesení číslo: 10273/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s výjimkou stanovení doby používání dlouhodobého majetku svěřeného organizaci Divadlo 

loutek Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava – 

Moravská Ostrava, IČO: 00533874, dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
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RM_M 97 
Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Základní 
škole Heleny Salichové Ostrava-Polanka nad Odrou, Heleny Salichové 
816, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 10274/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 40 tis. Kč Základní škole Heleny 

Salichové Ostrava-Polanka nad Odrou, Heleny Salichové 816, příspěvkové organizaci,                      

se sídlem Heleny Salichové 816/28, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou, IČO 75029162,                

na realizaci projektu “Poznávání přírodovědných a regionálních zajímavostí partnerských měst 

Ostrava-Košice se žáky partnerských škol” a zaslání Sdělení o poskytnutí neinvestičního 

příspěvku v oblasti Školství na rok 2018 výše uvedenému subjektu dle přílohy č. 1, přílohy č. 

2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

 

- s n i ž u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 140 

na § 3291, pol. 5339                           o                      31 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5213, ÚZ 7110           o                        9 tis. Kč 

 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 140 

na § 3291, pol. 5331                           o                      40 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 98 
Návrh na poskytnutí mimořádné dotace spolku R.M.S. Sport Praha 
  
Usnesení číslo: 10275/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
91 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 50 tis. Kč spolku R.M.S. Sport Praha, IČO: 22684841 

se sídlem Slavníkova 2357/9, 169 00  Praha 6 - Břevnov na realizaci projektu “Diamond Cup 

Ostrava, Czechia-Pro, IFBB Elite Pro” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace mezi statutárním 

městem Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují běžné výdaje 

na § 3419, pol. 5139, ORJ 161 o 50 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 50 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 99 
Žádost o mimořádnou dotaci společnosti Event media s.r.o.                           
na pořádání akce Christmas Night Run Ostrava 2018 
  
Usnesení číslo: 10276/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 48 tis. Kč společnosti Event media s.r.o., IČO: 

24269573, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 na realizaci projektu 

“Christmas Night Run Ostrava 2018” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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městem Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují běžné výdaje 

na § 3412, pol. 5169, ORJ 161 o 3 tis. Kč 

 

snižují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7117, ORJ 161 o 45 tis. Kč 

 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ORJ 161 o 48 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 112 
Návrh Smlouvy o spolupráci, údržbě a helpdesku webového portálu              
a mobilní aplikace - Sportuj v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 10277/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 05380/RM1418/78 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
uzavření Smlouvy o spolupráci, údržbě a helpdesku webového portálu a mobilní aplikace - 

Sportuj v Ostravě mezi Statutárním městem Ostrava a AstrumQ Interactive, s.r.o. se sídlem 

Pelclova 2500/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 294 47 445 dle Přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 4 
Návrh koupit pozemky v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10278/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

parc.č. 99/7 

parc.č. 1339 

parc.č. 1519/2 

parc.č. 1642/3 

od vlastníka: 

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

277 69 143 

za celkovou sjednanou cenu ve výši 102.000,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

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

1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Petřkovice dle čl. 9 odst. 1 

písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 

a doplňků, za podmínky, že nemovité věci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení statutární město 

Ostrava nabude do svého vlastnictví  

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města označilo nemovité věci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Petřkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) obecně 

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

za podmínky, že nemovité věci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava 

nabude do svého vlastnictví  

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora  



Statutární město Ostrava 
rada města 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai,  

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 21 
Návrh na uzavření/neuzavření nájemní smlouvy k pozemku v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10279/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 3380/16 - ostatní 

plocha, manipulační plocha o výměře 2280 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s Cirkusem Jo-Joo, se sídlem č.p. 20, 289 25 Zbožíčko, IČO 055 79 139 

za účelem umístění a provozování cirkusu v termínu od 8. 10. 2018 - 21. 10. 2018 

za nájemné ve výši 650,- Kč/m2/rok, tj. 56.844,- Kč celkem za celou dobu nájmu 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s tím, 

že do nájemní smlouvy bude vloženo ustanovení týkající se složení jistiny ve výši 100 tis.Kč 

nájemcem, pro náhradu případných škod způsobených na předmětu nájmu a neuvedení                     

do původního stavu 

  

 
RM_M 33 
Souhlas se stavbou v k.ú. Moravská Ostrava a souhlas s realizací 
ohňostroje v k. ú. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10280/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s realizací stavby “Odstranění pokladen v pavilonu A na výstavišti Černá Louka” objekt č. p. 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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3235 na pozemku parc. č. 3742/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava 

pro nájemce Ostravský informační servis, s.r.o. 

se sídlem Jurečkova 1935/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČO: 268 79 280 DIČ: CZ26879280 

  

2) souhlasí 

  
s realizací ohňostroje konaného u příležitosti oslav “100 LET VÝROČÍ REPUBLIKY”                     

v podhradí Slezskoostravského hradu na pozemcích v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

81/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

81/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

81/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

81/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

pro TARRA pyrotechnik s.r.o. 

se sídlem Hlučínská 1347/3a, 747 14 Ludgeřovice 

IČO: 496 11 984 DIČ: CZ49611984 

  

 
RM_M 34 
Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě                     
o zřízení věcného břemene-služebnosti a návrh na uzavření dodatku č.2 
ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti 
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10281/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene - služebnosti evid. č. 2742/2014/MJ ze dne 16. 12. 2014 ve znění dodatku č. 1 ke 

smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti evid. č. 2742D1/2016/MJ 

ze dne 24. 10. 2016, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene - služebnosti evid.č. 2689/2014/MJ ze dne 8. 12. 2014 ve znění dodatku č.1 ke 

smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti evid.č. 2689D1/2016/MJ 

ze dne 12. 10. 2016  k pozemku: 

p.p.č. 907/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

v rámci stavby “Ostrava, Hlučínská, KARLA, NN” dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
Návrh prodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava - NOVÉ 
LAUBY 
  
Usnesení číslo: 10282/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem uzavřít Smlouvu o budoucí kupní smlouvě k pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, a to 

- pozemku parc. č. 155 

- pozemku parc. č. 156 

- části pozemku parc. č. 159/1 o výměře 1087 m2, která je dle geometrického plánu č. 5862-

33/2018 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 159/1 

včetně všech jejich součástí a příslušenství, 

se společností Laserové léčebné centrum, s.r.o., se sídlem ul. Velká 3051/17, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 258 46 426 dle přílohy č. 2 až 6 předloženého materiálu                             

a důvodové zprávy předloženého materiálu 

za podmínky, že dojde k vyjmutí části pozemku parc. č. 159/1, na které je umístěn chodník,                

z pasportu místních komunikací. 

  

2) ukládá 
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rada města 
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náměstkovi primátora 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai,  

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 38 
Návrh na souhlas s umístěním stavby “Rekonstrukce chodníku ul. 
Orebitská, k. ú. Přívoz” 
  
Usnesení číslo: 10283/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby ”Rekonstrukce chodníku ul. Orebitská, k. ú. Přívoz”, umístěné mj. také            

na pozemku p.p.č. 925/7 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, 

v rozsahu situace stavby, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Návrh na souhlas s umístěním staveb. objektů, uzavření smlouvy                  
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 10284/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavebních objektů do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- kanalizační přípojky a sjezdu a nájezdu do pozemku: 

parc. č. 142 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 

- vodovodní přípojky do pozemků: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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parc. č. 142 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 148/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

oba v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 

pro investora: 

XXXXX XXXXXXX, datum narození XX XXX XXXX 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX 

XXXXXva, 

v rámci stavby “Novostavba rodinného domu Bartovice na parc. č. 140/2, 140/3”, 

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

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - 

zřízení, provozování a údržby kanalizační a vodovodní přípojky k pozemkům: 

parc. č. 142 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 148/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

oba v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

XXXXX XXXXXXX, datum narození XX XXX XXXX 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX 

XXXXXXa, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, a to: 

parc. č. 142 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2 

parc. č. 148/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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s nájemcem: 

XXXXX XXXXXXX, datum narození XX XXX XXXX 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX 

XXXXXXX 

za účelem vybudování inženýrské sítě - kanalizační a vodovodní přípojky na předmětu nájmu  

v rámci stavby “Novostavba rodinného domu Bartovice na parc. č. 140/2, 140/3” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok tj. 1.710,- Kč ročně 

nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí dnem, který 

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě - kanalizační přípojky k 

pozemkům parc. č. 142 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, vodovodní přípojky k pozemkům parc. 

č. 142, parc. č. 148/2, oba v k. ú. Bartovice, obec Ostrava ve prospěch každého vlastníka 

pozemků parc. č. 140/2 - orná půda a parc. č. 140/3 - trvalý travní porost, oba v k. ú. Bartovice, 

obec Ostrava do veřejného seznamu, nejpozději však 31.12.2021 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 40 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení NN 
včetně jistící a rozpojovací skříně a uzavření smluv o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 
  
Usnesení číslo: 10285/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení NN včetně 1 ks jistící skříně na pozemku                    

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 742/2 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 

v rámci stavby “Hrabová, Bažanova, NNv, NNk” 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení NN včetně 1 ks jistící skříně  k pozemku: 

parc. č. 742/2 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Hrabová, 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 podzemní kabelové přípojky NN včetně 1 ks rozpojovací skříně na pozemku             

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 894/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Přívoz, 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-Přívoz 995/1, přípojka 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 podzemní kabelové přípojky NN včetně 1 ks rozpojovací skříně  k pozemku: 

p. p. č. 894/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Přívoz, 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 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
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RM_M 41 
Návrh na zřízení služebnosti, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 10286/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 584                  

v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě – 

zřízení, provozování a údržby kanalizační přípojky k pozemku: 

parc. č. 575/1 – ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

s oprávněnými: 

Ing. XXXXXX XXXXXXXX, datum narození XX XXX XXXX 

Ing. XXXX XXXXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

oba bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXX XXlá, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním 3 vodovodních přípojek včetně 3 tubusových vodoměrných šachet a 3 venkovních 

rozvodů pitné vody do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 792/20 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

pro investora: 

RESIDOMO, s.r.o. 

se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 052 53 268, 

v rámci stavby “52JA-18- zřízení 18 kusů vodovodních přípojek, Portfolio RESIDOMO, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

dle situací z projektové dokumentace, které jsou přílohou č. 3/2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - 

zřízení, provozování a údržby 3 vodovodních přípojek včetně 3 tubusových vodoměrných 

šachet a 3 venkovních rozvodů pitné vody k pozemku: 

parc. č. 792/20 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

RESIDOMO, s.r.o. 

se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 052 53 268, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemku parc. č. 792/20 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace,  a to části A o výměře 7,5 m2, části B o výměře 3 m2 a části C                

o výměře 8 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 

s nájemcem: 

RESIDOMO, s.r.o. 

se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 052 53 268 

za účelem vybudování inženýrských sítí - 3 vodovodních přípojek včetně 3 tubusových 

vodoměrných šachet a 3 venkovních rozvodů pitné vody v rámci stavby “52JA-18- zřízení 18 

kusů vodovodních přípojek, Portfolio RESIDOMO, s. r. o.” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok tj. 1.665,- Kč ročně 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  

 
RM_M 42 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti             
a smlouvy o výpůjčce se Správou železniční dopravní cesty, státní 
organizace 
  
Usnesení číslo: 10287/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka a půjčitele uzavřít „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti                   

a smlouvu o výpůjčce“ - zřízení a provozování parovodu, kabelovodu, vodovodní přípojky           

a kanalizační přípojky 

s budoucím oprávněným a vypůjčitelem 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000 

IČO: 70994234 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za podmínky, že se statutární město Ostrava stane 

vlastníkem nemovitých věcí uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 43 
Návrh na uzavření smlouvy a smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene - služebnosti inženýrské sítě s budoucím povinným ŘSD ČR 
  
Usnesení číslo: 10288/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene – služebnosti inženýrské sítě – zřízení, provozování, údržby vodovodního řadu                    

k pozemkům: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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parc. č. 1367/1 – ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 1367/2 – ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 1367/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

všechny v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

s budoucím povinným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

IČO 65993390, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 44 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí a zpevněných ploch   
do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, návrh                          
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh 
na uzavření nájemní smlouvy s fyzickou osobou 
  
Usnesení číslo: 10289/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
- s umístěním vodovodní přípojky a 2 plynovodních přípojek do pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy p. p. č. 495/1 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Heřmanice, obec 

Ostrava, 

- s užíváním částí pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy p. p. č. 495/1 - ostatní 

plocha, silnice v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, jako sjezdů pro přístup k pozemku p. p. 

č. 402/18 - orná půda v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

pro: 

XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXX 

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX 

v rámci stavby “Novostavba 2RD na pozemku p. č. 402/18 v k. ú. Heřmanice” 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
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dle situačního výkresu, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti: 

- zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky  a 2 plynovodních přípojek v pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy p. p. č. 495/1 - ostatní plocha, silnice v k. ú. 

Heřmanice, obec Ostrava, 

- užívání částí  pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy p. p. č. 495/1 - ostatní 

plocha, silnice v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, jako sjezdů pro přístup k pozemku p. p. 

č. 402/18 - orná půda v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

pro: 

XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXX 

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy k částem pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava p.p.č. 495/1, ost. plocha - silnice o celkové výměře 155,70 m2, a to 

k části označené v situačním snímku jako “A” o výměře 34,51 m
2
, k části označené v situačním 

snímku jako “B” o výměře 27,64 m
2
, k části označené v situačním snímku jako “C” o výměře 

41,06 m
2
, k části označené v situačním snímku jako “D” o výměře 52,28 m

2 
a k části označené 

v situačním snímku jako “E” o výměře 0,21 m2 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava (ul. 

Koněvova) 

s 

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 45 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí, návrh na uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 
nájemní smlouvy s Národním zemědělským muzeem, s.p.o. 
  
Usnesení číslo: 10290/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky, horkovodní přípojky a přípojky kanalizace do pozemku                 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1448/22 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, pro: 

Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 

se sídlem Kostelní 1300/44, 170 00, Praha 7 - Holešovice, IČO 750 75 741 

v rámci stavby “Depozitárně-expoziční objekt NZM v Ostravě-přípojky inženýrských sítí” 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - 

zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky, horkovodní přípojky a přípojky kanalizace 

v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1448/22 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

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

Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 

se sídlem Kostelní 1300/44, 170 00, Praha 7 - Holešovice, IČO 750 75 741 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 1448/22 - ostatní 

plocha, manipulační plocha o výměře 132 m2 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

s nájemcem: 

Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 

se sídlem Kostelní 1300/44, 170 00, Praha 7 - Holešovice, IČO 750 75 741 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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za účelem vybudování inženýrských sítí - vodovodní přípojky, horkovodní přípojky a přípojky 

kanalizace v rámci stavby “Depozitárně - expoziční objekt NZM v Ostravě - přípojky 

inženýrských sítí” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok tj. 11.880,- Kč ročně 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 46 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
pro společnost MADEJA sport s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10291/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

sítě kanalizační přípojky k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 751/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s oprávněným: 

MADEJA sport s.r.o. 

se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, 28. října 212/227, PSČ 70900 

IČO 277 86 048 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 47 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení VN                
a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene                 
k pozemku v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 
  
Usnesení číslo: 10292/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
s umístěním podzemního kabelového vedení VN 22 kV v pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 1147/1 - orná půda 

v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 

v rámci stavby “Mošnov, zaústění kVN 217 do TR” 

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

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení VN 22 kV  k pozemku: 

parc. č. 1147/1 - orná půda 

v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 48 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti           
s GasNet, s.r.o. jako oprávněným a Svoboda a spol., spol. s r.o. jako 
investorem 
  
Usnesení číslo: 10293/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

provozování a údržby STL plynovodu  k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 455/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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p. p. č. 455/4 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

p. p. č. 455/21 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

p. p. č. 455/56 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

p. p. č. 455/59 - lesní pozemek, 

p. p. č. 455/106 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

p. p. č. 455/109 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

p. p. č. 455/114 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

p. p. č. 455/115 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

p. p. č. 455/117 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 455/122 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 455/123 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

p. p. č. 455/124 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 455/125 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 460/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 460/11 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 460/60 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava,  s oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

a 

Svoboda a spol., spol. s r.o. 

se sídlem Syllabova 1263/60, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

IČO 19010982, jako investorem 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 49 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům                      
ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, pro společnost New Karolina Residential Development II 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10294/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch pozemku parc. č. 3463/65 v k. ú. Moravská 
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Ostrava, obec Ostrava a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě: 

- zřízení, provozování a údržby vodovodní  přípojky v pozemcích parc. č. 4246/38 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3457/1 - ostatní plocha, neplodná půda a parc. č.  3463/3 - 

ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

- zřízení, provozování a údržby přípojky splaškové kanalizace v pozemcích parc. č. 4246/38 - 

ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3457/1- ostatní plocha, neplodná půda  a parc. č.  

3463/3 - ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

- zřízení, provozování a údržby přípojky dešťové kanalizace v pozemku parc. č. 3463/3 - 

ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

- zřízení, provozování a údržby přípojky elektrického vedení (slaboproudu) v pozemcích parc. 

č. 3463/3 - ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 3457/1 - ostatní plocha, neplodná půda, oba                

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

-  zřízení, provozování a údržby přípojky dešťové kanalizace v pozemku parc. č. 3463/3 - 

ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

New Karolina Residential Development II s.r.o. 

se sídlem Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc 

IČO 04398343 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 50 
Návrh na uzavření dohody o zrušení věcných břemen a uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti pro DIAMO, státní podnik 
  
Usnesení číslo: 10295/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dohodu o zrušení věcných břemen a uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti - zřízení provozování a údržba STL plynovodu D 110 k části  pozemku p. p. č. 

342/6 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava,  a o zřízení,  provozování                  

a údržbě hlavního uzávěru plynu k pozemku p. p. č.  458/48 - ostatní plocha, manipulační 

plocha v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, za jednorázovou úplatu dle zásad schválených 

usnesením RM č. 03813/RM1418/57 ze dne 3. 5. 2016, s oprávněným: 

DIAMO, stání podnik 

se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27 

IČO 000 02 739 
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dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 51 
Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům                 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10296/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení přípojky NN v pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

p. p. č.  426/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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 247 29 035 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kV v pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č.  2634/8 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2634/44 - ostatní plocha, jiná plocha 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
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RM_M 52 
Návrh na záměr města darovat veřejně přístupnou komunikaci                   
pro cyklisty realizovanou v rámci stavby “Prodloužení cyklostezky - 
lávka přes Ostravici, Ostrava - Hrabová”, městu Vratimov 
  
Usnesení číslo: 10297/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města darovat veřejně přístupnou komunikaci pro cyklisty realizovanou v rámci 

stavby “Prodloužení cyklostezky - lávka přes Ostravici, Ostrava - Hrabová”, která je 

samostatnou věcí ve smyslu § 489 NOZ. Tato stavba je umístěna na pozemku parc. č. 1207/22, 

v katastrálním území Vratimov, který je ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit                  

s majetkem státu má Povodí Odry, státní podnik, IČO: 708 90 021, Várenská 3101/49, 702 00 

Ostrava  

a zárověň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 53 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10298/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to část pozemku p.p.č. 

496/4, zahrada, o výměře 39 m2, která je dle geometrického plánu č. 2140-160/2018 oddělena  

a nově označena jako pozemek p.p.č. 496/6, ost. plocha, ost. komunikace, od vlastníků: 

- XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, rok narození XXXX a XXXX XXXXXXX, rok 

narození XXXX, oba bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

za cenu obvyklou ve výši 12.215,00 Kč 

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

  

2) souhlasí 
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s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to část pozemku p.p.č. 

496/5, zahrada, o výměře 5 m2, která je dle geometrického plánu č. 2140-160/2018 oddělena          

a nově označena jako pozemek p.p.č. 496/7, ost. plocha, ost. komunikace, od vlastníka: 

- XXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX 

za cenu obvyklou ve výši 1.566,00 Kč 

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

  

3) souhlasí 

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

- pozemek p.p.č. 403/11, 

- část pozemku p.p.č. 399/2, trvalý travní porost, o výměře 1 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 2143-163/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 399/4, ost. plocha, ost. 

komunikace, 

- část pozemku p.p.č. 403/13, orná půda, o výměře 52 m2, která je dle geometrického plánu č. 

2143-163/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 403/55, ost. plocha, ost. 

komunikace, 

- část pozemku p.p.č.601/2, trvalý travní porost, o výměře 66 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 2143-163/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 601/8, ost. plocha, ost. 

komunikace 

od vlastníka XXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou v celkové výši 

50.112,00 Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit pozemky, uvedené v bodu 1) až 

3) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 

písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 

a doplňků, za podmínky, že předmětné pozemky statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 
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5) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo pozemky, uvedené v bodu 1) až 3) tohoto usnesení, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 

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

za podmínky, že předmětné pozemky statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai,  

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 54 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na část 
pozemku v k.ú. Svinov, obec Ostrava pro Městský obvod Svinov 
  
Usnesení číslo: 10299/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nevydává 

  
pro Městský obvod Svinov, se sídlem Bílovecká 69/48, 721 00 Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, svěřený tomuto městskému obvodu, a to parc.č. 3075/8, ost. plocha - jiná 

plocha o výměře 1500 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava (ul. Bílovecká) 

se společností 

PROLAN, a.s. 

se sídlem: U Tří lvů 296/8, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 

IČO: 251 52 661 

za účelem výstavby a provozování samoobslužné myčky osobních automobilů, dlouhodobě,       

na dobu určitou 30 - ti let, 

a to v souladu s ustanovením čl. 7, odst. (9) písmene u) bod 4 Obecně závazné vyhlášky č. 

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

  

 
RM_M 55 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10300/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava,  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Hrabová, a to: 

- část pozemku parc.č. 2622/1, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 215 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2997-25/2018 vyhotoveného pro k.ú. Hrabová, nově označena jako 

pozemek parc.č. 2622/31, ost. plocha, ost. komunikace 

- část pozemku parc.č. 2622/12, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 44 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2997-25/2018 vyhotoveného pro k.ú. Hrabová, nově označena jako 

pozemek parc.č. 2622/32, ost. plocha, ost. komunikace    

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora  

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai,  

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 57 
Souhlas s dočasným odnětím části pozemku v k. ú. Výškovice                     
u Ostravy, obec Ostrava, návrh na záměr nájmu částí pozemků v k. ú. 
Muglinov a v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10301/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s dočasným odnětím části pozemku parc. č. 823 - orná půda o výměře 18 m2 v k. ú. Výškovice 

u Ostravy, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, správa svěřena městskému obvodu Ostrava-Jih 

ze zemědělského půdního fondu 
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pro XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 438/3 - ostatní plocha, silnice o výměře                 

9,3 m2 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 

předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, a to: 

1. část pozemku p. p. č. 971/15 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2, která je dle 

pracovní verze geometrického plánu č. 2266-90/2016 pro k. ú. Přívoz, obec Ostrava nově 

označena jako pozemek p. p. č. 971/40 - ostatní plocha, jiná plocha, dle zákresu                                 

v geometrickém plánu, který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu 

2. část pozemku p. p. č. 971/34 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 37,40 m2 v k. ú. Přívoz, 

obec Ostrava, dle měřičského zákresu, který je přílohou č. 3/2 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 58 
Návrh na záměr pronájmu části pozemků v k.ú. Poruba - sever, obec 
Ostrava. Návrh na záměr výpůjčky části pozemků v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava, v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava a v k.ú. Nová Ves                  
u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10302/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- parc.č. 4422/1, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 22,06 m2 

- parc.č. 4422/8, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 57,95 m2 

oba v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava (ul. Bedřicha Nikodema), 
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dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- část pozemku parc.č. 3737, ost. plocha - neplodná půda o výměře 23 m2 

- část pozemku parc.č. 3594, ost. plocha - manilulační plocha o výměře 22 m2 

- část pozemku parc.č. 3595, ost. plocha - manilulační plocha o výměře 114 m2 

vše v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

- část pozemku parc.č. 4462/5, ost. plocha - neplodná půda o výměře 63 m2 

v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 

- část pozemku p.p.č. 491/10, ost. plocha - silnice o výměře 569 m2 

- část pozemku p.p.č. 491/12, ost. plocha - jiná plocha o výměře 569 m2 

- část pozemku p.p.č. 491/16, ost. plocha - silnice o výměře 19 m2 

- část pozemku p.p.č. 491/39, ost. plocha - neplodná půda o výměře 47 m2 

vše v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

dle zákresů v situačním snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 59 
Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Poruba - sever, obec 
Ostrava Návrh na záměr pronájmu části pozemků v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10303/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc.č. 

1649/1, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 221,25 m2 v k.ú. Poruba - sever, obec 

Ostrava (náměstí Družby), 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- část pozemku parc.č. 3594/9, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 4,40 m2 

- část pozemku parc.č. 2634/8, ost. plocha - jiná plocha o výměře 9,25 m2 

- část pozemku parc.č. 2634/43, ost. plocha - jiná plocha o výměře 13,31 m2 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 28. října, v blízkosti rozestavěného objektu 
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RED HOUSE), 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 60 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 
904/1, k.ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10304/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 904/1, 

ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8,96 m2, v k.ú. Přívoz, obec Ostrava,                            

se žadatelkou 

Marii Pavlíkovou, IČO: 487 52 690, se sídlem Maroldova 2992/3, 702 00, Ostrava - Moravská 

Ostrava, 

za účelem zřízení a provozování restaurační zahrádky, 

na dobu určitou od 2. 5. 2019 do 30. 9. 2019, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 61 
Návrh na zmocnění zájmového sdružení Ostravská sportovní                         
k odstranění části stavby a její realizaci 
  
Usnesení číslo: 10305/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně zmocnitele uzavřít “Dohodu o plné moci” dle přílohy č. 4 předloženého materiálu              

se společností Ostravská sportovní z. s.,  se sídlem Bukovanského 1342/11, IČO 69744092, 

710 00 Slezská Ostrava jako zmocněncem k zastupování zmocnitele v rozsahu dle čl. I. 

“Dohody o plné moci” 
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RM_M 62 
Návrh na odejmutí movitých věcí - světelné vánoční dekorace                        
ze svěření městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, následně 
svěření městským obvodům Hošťálkovice a Plesná 
  
Usnesení číslo: 10306/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o odejmutí movitých věcí - světelné vánoční dekorace ze svěření městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v celkové pořizovací ceně 226 770,00 Kč, v souladu                          

s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení),  ve znění 

pozdějších předpisu, a to: 

6 ks vločka na prutech 

8 ks vločka malá 

4 ks hvězdná obloha 

5 ks vločka malá 2 

5 ks stromeček zeleno - bílý 

5 ks stromeček bílý 

3 ks hvězda velká modrá 

5 ks zvonek 2 

a následně svěření městským obvodům Hošťálkovice a Plesná 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený městským 

obvodům dle ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecné závazné vyhlášky č.14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňku, a to: 

a) Městskému obvodu Hošťálkovice  -  světelná vánoční dekorace 

6 ks vločka na prutech  -    v pořizovací hodnotě  40 050,00 Kč 

8 ks vločka malá           -    v pořizovací hodnotě  48 320,00 Kč 

4 ks hvězdná obloha     -    v pořizovací hodnotě  21 512,00 Kč 

b)  Městskému obvodu Plesná -  světelní vánoční dekorace 

5 ks vločka malá 2  -                v pořizovací hodnotě      30 200,00 Kč 

5 ks stromeček zeleno -bílý  -  v pořizovací hodnotě      28 920,00 Kč 

5 ks stromeček bílý  -               v pořizovací hodnotě      19 190,00 Kč 

3 ks hvězda velká modrá  -      v pořizovací hodnotě      28 758,00 Kč 

5 ks zvonek 2  -                        v pořizovací hodnotě        9 820,00 Kč                          
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit majetek uvedený v bodě 2) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městským 

obvodům Hošťálkovice, Plesná, dle ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecné závazné vyhlášky 

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

za podmínky udělení souhlasu se svěřením tohoto majetku radou městského obvodu 

Hošťálkovice a  radou městského obvodu Plesná 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora  

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na odejmutí a svěření movitých věcí dle bodu 

1), 2) a 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai,  

 vedoucí odboru majetkového 

  
5) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru hospodářské 

správy 

podepsal protokoly o předání a převzetí movitých věcí za podmínky, že zastupitelstvo města 

rozhodne dle bodu 1), 2) tohoto usnesení 

  

 
RM_M 63 
Návrh na vyřazení majetku statutárního města Ostravy pronajatého 
společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., rozhodnutí                          
o neupotřebitelnosti majetku, odúčtování z účetní a operativní 
evidence, likvidaci 
  
Usnesení číslo: 10307/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh Likvidační komise vodohospodářského majetku pronajatého Ostravským vodárnám                  

a kanalizacím a.s.  na   vyřazení   majetku   statutárního  města  Ostravy  v celkové pořizovací 

ceně 34.496.286,84  Kč, z  nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

  

2) rozhodla 
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v souladu s čl. 4.5. Koncesní smlouvy, ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000, uzavřené 

mezi statutárním městem Ostrava a společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem 

Nádražní 28/3114, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 729 71, IČO 45193673, vyřadit z nájmu 

této společnosti majetek statutárního města Ostravy v celkové pořizovací ceně                  

34.496.286,84 Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  

3) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal protokoly o vyřazení majetku z nájmu Ostravských vodáren a kanalizací a.s. dle bodu 

2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 05.10.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
4) rozhodla 

  
na základě návrhu Likvidační komise vodohospodářského majetku pronajatého statutárním 

městem Ostrava společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. o neupotřebitelnosti majetku  

v pořizovací ceně 9.385.457,84 Kč dle přílohy č. 2a) předloženého materiálu a o likvidaci 

majetku v pořizovací ceně 25.110.829,00  Kč dle  přílohy  č. 2b) předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru majetkového 

zajistit všechny úkony související s vyřazením majetku v celkové pořizovací ceně       

9.385.457,84 Kč uvedeného v příloze č. 2a) předloženého materiálu  z účetní a operativní 

evidence 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.11.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
6) ukládá 

  
předsedovi likvidační komise vodohospodářského majetku pronajatého Ostravským vodárnám 

a kanalizacím a.s., zřízené radou města, 

zajistit provedení fyzické likvidace majetku v celkové pořizovací ceně 25.110.829,00 Kč 

uvedeného v příloze č.2b) předloženého materiálu a vyhotovit protokol o provedené likvidaci 

majetku 

  

 Vyřizuje: Ing. DXXX KXXX, MBA, T: 30.11.2018 

 předseda likvidační komise 
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RM_M 64 
Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti a likvidaci movitých věcí 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10308/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o neupotřebitelnosti a likvidaci movitých věcí statutárního města Ostravy v celkové pořizovací 

ceně 2 997 003,20 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,  které má pronajaté 

společnost Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, 

708 00 Ostrava - Pustkovec, IČO  253 79 631 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi ve složení: 

předseda:  Bc. Petr Mlýnek, za odbor hospodářské správy 

členové:    Stanislav Tomeček, za odbor hospodářské správy 

                 Jozefína Rucká, za odbor majetkový 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil fyzickou likvidaci neupotřebitelných movitých věcí dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
4) ukládá 

   

likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedené likvidaci 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 72 
Návrh vypovědět uzavřené nájemní smlouvy na movité, nemovité                    
a další věci v k.ú. Mošnov, obec Mošnov se společností Společnost           
pro využití letiště Ostrava - Mošnov, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10309/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

- vypovědět smluvní vztah založený “Nájemní smlouvou” ev.č. 2208/2005/MJ ze dne 

20.12.2005, ve znění “Dodatku č. 1” ev.č. 2208D1/2007/MJ ze dne 30.3. 2007 a “Dodatku č. 

2” ev.č. 2208D2/2018/MJ ze dne 4.7. 2018 

- vypovědět smluvní vztah založený “Nájemní smlouvou” ev.č. 2207/2005/MJ ze dne                

20.12. 2005, ve znění “Dodatku č. 1” ev.č. 2207D1/2007/MJ ze dne 30.3.2007 

- vypovědět smluvní vztah založený “Nájemní smlouvou” ev.č. 2206/2005/MJ ze dne              

20.12. 2005, ve znění “Dodatku č.1” ev.č. 2206D1/2010/MJ ze dne 8.9. 2010 a “Dodatku č.2” 

ev.č. 2206D2/2018/MJ ze dne 4.7. 2018 

- vypovědět smluvní vztah založený “Nájemní smlouvou” ev. č. 2205/2005/MJ ze dne            

20.12. 2005, ve znění “Dodatku č. 1” ev. č. 2205D1/2010/MJ ze dne 14. 5. 2010 a “Dodatku č. 

2” ev.č. 2205D2/2010/MJ ze dne 8.9. 2010 

vše se společností 

Společnost pro využití letiště Ostrava - Mošnov, a.s. 

se sídlem: č.p. 316, 742 51 Mošnov 

IČO: 607 92 914 

v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 2 písm b) výše uvedených smluv, 

dle návrhu výpovědi, který je přílohou č. 1  předloženého materiálu 

  

 
RM_M 93 
Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti s OVANET a.s., Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. 
  
Usnesení číslo: 10310/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

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

parc. č. 1581/54 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 3085, obč. vyb., 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro:  

OVANET a.s. 

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

IČO: 25857568  

v rámci stavby “Optické připojení Muzea na ul. Engelmüllerova” , 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 části pozemku: 

parc. č. 1581/54 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 3085, obč. vyb. 

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

OVANET a.s. 

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

IČO: 258578568 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

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

parc. č. 302/2 - ostatní plocha, zeleň, 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, pro: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČO: 04084063 

v rámci stavby “0312/18 CTPark Ostrava, Objekt 026_OK”, dle situačního výkresu, který je 

přílohou č. 3/3 předloženého materiálu 
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4) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – zřízení                       

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k části pozemku: 

parc. č. 302/2 - ostatní plocha, zeleň, 

v k. ú. Hrabová, 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. 4 předloženého materiálu 

  

5) souhlasí 

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

p. p. č. 813/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 813/52 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 822/47 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 822/84 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1338/1 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1339/1 - orná půda, 

p. p. č. 1339/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1339/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1339/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1340/15 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, pro: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČO: 04084063 

v rámci stavby “16010-039407 0602-16 PZ Mošnov II._MK”, dle situačních výkresu, které 

jsou přílohou č. 5/3 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení                     

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k částem 
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pozemků: 

p. p. č. 813/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 813/52 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 822/47 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 822/84 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1338/1 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1339/1 - orná půda, 

p. p. č. 1339/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1339/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1339/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1340/15 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, s budoucím oprávněným: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČO: 04084063 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, za podmínky schválení výše uvedené smlouvy 

Správcem programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, kterým je 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  

 
RM_M 94 
Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti s RIO Media a.s., uzavření smlouvy                   
o zřízení služebnosti s Nej.cz s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 10311/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

parc. č. 200/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 200/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 200/34 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 200/36 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 200/38 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 223/9 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 223/22 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

parc. č. 223/23 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 
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parc. č. 223/24 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 223/25 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 233/53 - orná půda, 

parc. č. 3134/1 - ostatní plocha, silnice, 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, pro: 

RIO Media a.s. 

se sídlem Praha 9 - Libeň, Kovanecká 30/2124, PSČ 19000 

IČO: 28216733 

v rámci stavby “CTP Ostrava SEK - přípojka pro objekt Na Rovince 887, 862, 880”, dle 

situačních výkresů, které jsou 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: 

parc. č. 200/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 200/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 200/34 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 200/36 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 200/38 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 223/9 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 223/22 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

parc. č. 223/23 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

parc. č. 223/24 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 223/25 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 233/53 - orná půda, 

parc. č. 3134/1 - ostatní plocha, silnice, 

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

RIO Media a.s.  

se sídlem Praha 9 - Libeň, Kovanecká 30/2124, PSČ 19000 

IČO: 28216733 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti podzemního komunikačního vedení 
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veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

parc. č. 1503/150 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1567 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1649/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

Nej.cz s.r.o. 

se sídlem Francouzská 75/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

IČO: 03213595 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 101 
Uzavření dodatků 7 mandátních a 1 příkazní smlouvy se správcem 
domů na ul. Horní v rámci společenství vlastníků 
  
Usnesení číslo: 10312/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně mandanta předsedy společenství vlastníků pro dům Horní 3030/96 o uzavření 

dodatku č. 3 k mandátní smlouvě ev. č. 1780/2006/KaB ve znění dodatku č. 1 ev. č. 

1780D1/2009/KaB  a dodatku č. 2 ev. č. 1780D2/2009/KaB  na správu bytového domu na ul. 

Horní 3030/96, Ostrava - Bělský Les, s mandatářem Ing. Ladislavem Žilou, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně mandanta předsedy společenství vlastníků pro dům Horní 3031/98 o uzavření 

dodatku č. 3 k mandátní smlouvě ev. č. 0075/2007/KaB ve znění dodatku č. 1 ev. č. 

0075D1/2009/KaB a dodatku č. 2 ev. č. 0075D2/2009/KaB na správu bytového domu na ul. 

Horní 3031/98, Ostrava - Bělský Les, s mandatářem Ing. Ladislavem Žilou, dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně příkazce předsedy společenství vlastníků pro dům Horní 3034/104 o uzavření 

dodatku č. 1 k příkazní smlouvě ev. č. 2205/2014/MJ na správu bytového domu na ul. Horní 
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3034/104, Ostrava - Bělský Les, s příkazníkem Ing. Ladislavem Žilou, dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně mandanta předsedy společenství vlastníků pro dům Horní 3035/106 o uzavření 

dodatku č. 3 k mandátní smlouvě ev. č. 0553/2009/KaB ve znění dodatku č. 1 ev. č. 

0553D1/2009/KaB a dodatku č. 2 ev. č. 0553D2/2009/KaB na správu bytového domu na ul. 

Horní 3035/106, Ostrava - Bělský Les, s mandatářem Ing. Ladislavem Žilou, dle přílohy č. 5 

předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
na straně mandanta předsedy společenství vlastníků pro dům Horní 3036/108 o uzavření 

dodatku č. 3 k mandátní smlouvě ev. č. 2341/2009/KaB ve znění dodatku č. 1 ev. č. 

2341D1/2009/KaB a dodatku č. 2 ev. č. 2341D2/2009/KaB na správu bytového domu na ul. 

Horní 3036/108, Ostrava - Bělský Les, s mandatářem Ing. Ladislavem Žilou, dle přílohy č. 6 

předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
na straně mandanta předsedy společenství vlastníků pro dům Horní 3037/110 o uzavření 

dodatku č. 1 k mandátní smlouvě ev. č. 1436/2010/KaB na správu bytového domu na ul. Horní 

3037/110, Ostrava - Bělský Les, s mandatářem Ing. Ladislavem Žilou, dle přílohy č. 7 

předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
na straně mandanta předsedy společenství vlastníků pro dům Horní 3038/112 o uzavření 

dodatku č. 3 k mandátní smlouvě ev. č. 1781/2006/KaB ve znění dodatku č. 1 ev. č. 

1781D1/2009/KaB a dodatku č. 2 ev. č. 1781D2/2009/KaB na správu bytového domu na ul. 

Horní 3038/112, Ostrava - Bělský Les, s mandatářem Ing. Ladislavem Žilou, dle přílohy č. 8 

předloženého materiálu 

  

8) rozhodla 

  
na straně mandanta předsedy společenství vlastníků pro dům Horní 3039/114 o uzavření 

dodatku č. 3 k mandátní smlouvě ev. č. 2267/2008/KaB ve znění dodatku č. 1 ev. č. 

2267D1/2009/KaB a dodatku č. 2 ev. č. 2267D2/2009/KaB na správu bytového domu na ul. 

Horní 3039/114, Ostrava - Bělský Les, s mandatářem Ing. Ladislavem Žilou, dle přílohy č. 9 

předloženého materiálu 
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RM_M 114 
Návrh dohody o skončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání                  
a návrh na záměr města pronajmout prostor sloužící k podnikání v k.ú. 
Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 10313/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dohodu o skončení nájmu prostor sloužících k podnikání           

v přízemí budovy č. p. 170, která je součástí pozemku parc. č. 458 v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

s nájemcem Janem Rádlem 

se sídlem Maroldova 3005/10, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČO: 765 85 492 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout prostory sloužící k podnikání nacházející se v přízemí budovy č. p. 

170, která je součástí pozemku parc. č. 458 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,  a to  

- hlavní místnost (kancelář) o výměře 34,065 m2  

- sociální zázemí o výměře 2,43 m2 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 115 
Návrh na souhlas se stavební úpravou nemovité věci v k.ú. Pustkovec, 
obec Ostrava a návrh dohody o plné moci s fyzickou osobou 
  
Usnesení číslo: 10314/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
s instalací prosklené a sádrokartonové stěny v budově “PIANO” areálu Moravskoslezského 

inovačního centra Ostrava, č.p. 372 na pozemku parc. č. 4685/11 v k. ú. Pustkovec, obec 

Ostrava, a to v místnosti č. 2.08 v sekci D na náklady nájemce ve výši 233 569,- Kč, a to                

v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 předloženého materiálu 

pro nájemce Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 

se sídlem Technologická 372/2, 708 00 Ostrava-Poruba 

IČO: 253 79 631 DIČ: CZ25379631 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci pro záležitosti spojené se správním řízením týkající se stavby,  

v rozsahu uvedeném v příloze č. 7 předloženého materiálu, mezi zmocnitelem statutárním 

městem Ostrava a zmocněncem 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXX 

bydlištěm: XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXX 

  

 
RM_M 16 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě”                
v souvislosti se stavbou “Doplnění VO oblast Drážní” 
  
Usnesení číslo: 10315/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v souvislosti se stavbou 

“Doplnění VO oblast Drážní” mezi vlastníkem: 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 

se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava 

IČO: 45193258 

a 

oprávněným: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 36 
Návrh na uzavření Dohody o poskytnutí součinnosti v rámci stavby 
“Kanalizace Hrušov - osady” 
  
Usnesení číslo: 10316/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o poskytnutí součinnosti v rámci stavby “Kanalizace Hrušov - osady”                

se společností Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská 

Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 73 
Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 
distribučního zařízení v souvislosti se stavbou ORG 8204 Městská 
nemocnice Ostrava – parkovací dům 
  
Usnesení číslo: 10317/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného              

k dodávce elektrické energie  VN 22 kV č. Z_S14_12_8120065954 v rámci akce ORG 8204 

Městská nemocnice Ostrava – parkovací dům se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: 

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín, IČO: 24729035, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 76 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku 
víceprací a méněprací v rámci stavby „Nábřeží Ostravice - lokalita most 
Miloše Sýkory - stavba č. 2.3 městský mobiliář” 
  
Usnesení číslo: 10318/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2049/2018/OI/VZKÚ z důvodu vzniku 

méněprací a víceprací v rámci stavby „Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory - 
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stavba č. 2.3 městský mobiliář” se zhotovitelem WORKOUT CLUB PARKS s.r.o. se sídlem 

Ludvíkova 1351/16, 716 00 Ostrava, IČO 03885224 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 77 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 
1301/2018/OI/VZKÚ ze dne 9.4.2018 ke stavbě “Okružní křižovatka 
Výstavní - Zelená” 
  
Usnesení číslo: 10319/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1301/2018/OI/VZKÚ ze dne 

9.4.2018 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 

a  SHB, akciová společnost, Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČO: 25324365 na investici 

“Okružní křižovatka Výstavní - Zelená”  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 78 
Návrhy Dohod o součinnosti s Dopravním podnikem Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 10320/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o součinnosti v rámci stavby “Demolice objektů na ul. Muglinovská”                

se společností: 

Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00  Ostrava, IČO: 61974757 

za cenu nejvýše přípustnou 648.390,97 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o součinnosti při realizaci projektu “Estetizace veřejných prostorů”                  

se společností: 
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Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00  Ostrava, IČO: 61974757 

za cenu nejvýše přípustnou 460.833,60 Kč bez DPH dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 79 
Směrnice pro zpracování investičního záměru v procesu investiční 
výstavby statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10321/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) ruší 

  
platnost stávající Směrnice pro zpracování investičního záměru v procesu investiční výstavby 

statutárního města Ostravy, která byla schválena usnesením Rady města Ostravy č. 7089/104 

ze dne 06.09.2005 

  

2) schvaluje 

  
Směrnici pro zpracování investičního záměru v procesu investiční výstavby statutárního města 

Ostravy s nabytím účinnosti dne 15.10.2018 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru investičního 

zabezpečit všechny potřebné úkony s vydáním této směrnice 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 15.10.2018 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 84 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebností” v souvislosti                  
se stavbou “Doplnění VO oblast Podsedliště” 
  
Usnesení číslo: 10322/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Doplnění VO oblast 

Podsedliště” mezi povinným ze služebnosti: 

Ing. AXXX MXXX, XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

oprávněným ze služebnosti: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Doplnění VO oblast 

Podsedliště” mezi povinným ze služebnosti: 

MXXXX TXXXXX, XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

a 

oprávněným ze služebnosti: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Doplnění VO oblast 

Podsedliště” mezi povinnými ze služebnosti: 

Ing. JXXX FXXXX, XXXXXX 

IXXXX FXXXX, nar. XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

a 

oprávněným ze služebnosti: 

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 85 
Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku 
víceprací v rámci stavby “Rekonstrukce VO oblast Bedřicha Nikodéma” 
  
Usnesení číslo: 10323/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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uzavřít Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 3417/2017/OI/VZKÚ se zhotovitelem ELZA-

ELEKTRO, s.r.o., IČO: 25395521, Výstavní 3132/14a, 709 00 Ostrava, z důvodu vzniku 

víceprací v rámci stavby “Rekonstrukce VO oblast Bedřicha Nikodéma”, kterým se upravuje 

předmět, termín plnění a cena díla, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 100 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku 
méněprací a víceprací v rámci stavby ORG 5014 Areál ZOO - energie 
  
Usnesení číslo: 10324/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0093/2017/OI/VZKÚ v  rámci realizace 

stavby Areál ZOO - energie se společností VAE a.s., Kalusova 968/12, 709 00 Ostrava - 

Mariánské Hory, IČ: 64610144 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 106 
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 
  
Usnesení číslo: 10325/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1238/2018/OI/VZKÚ ze dne 28.03.2018 mezi 

Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č.8, 729 30, Ostrava, IČO: 00845451                            

a společností Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 762 92 Zlín, IČO: 46900918                      

na realizaci díla: ”Stavební úpravy v pavilonu H1 - Zřízení Metabolické JIP a nové chráněné 

únikové cesty v pavilonu H1, H2” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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RM_M 107 
Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 
0987/2016/OI/VZKÚ na navýšení ceny projekčních prací dokumentace 
stavby “Parkoviště Most Českobratrská” 
  
Usnesení číslo: 10326/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 0987/2016/OI/VZKÚ ze dne 

05.04.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.07.2016 se společností Projekt 2010, s.r.o.,                  

se sídlem Ruská 398/43, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 48391531, na rozšíření projekčních 

prací a navýšení ceny projekčních prací  dokumentace stavby “Parkoviště Most 

Českobratrská”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba”, poř. č. 
145/2018 
  
Usnesení číslo: 10327/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 09721/RM1418/132 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 

majiteli dle ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, na realizaci stavby “Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba, část 

Poruba”, v k. ú. Poruba a Svinov, obec Ostrava, a stavby “Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - 

Poruba, část Přemyšov”, v k. ú. Svinov a Polanka nad Odrou, obec Ostrava, s účastníkem, 

který předložil svou nabídku pod poř. č. 6: 

KR OSTRAVA a.s. 

se sídlem: Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava 

IČO: 258 90 981 

za cenu nejvýše přípustnou 24.514.000,-- Kč bez DPH 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Oprava přivaděče DN 500 v Mariánských Horách, ul. 
Novoveská - odkup PD”, poř. č. 245/2018 
  
Usnesení číslo: 10328/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření kupní smlouvy a dohody o postoupení práv, užitků a povinností 

k veřejné zakázce malého rozsahu na odkup projektové dokumentace pro stavební povolení        

pro stavbu “Oprava přivaděče DN 500 v Mariánských Horách, ulice Novoveská”, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu se společností: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

se sídlem: Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 45193673 

za cenu nejvýše přípustnou 310.300,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Nová radnice - klimatizace (TDS+BOZP)”, poř. č. 
215/2018 
  
Usnesení číslo: 10329/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výkon 

odborného technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi včetně aktualizace Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci                         

na staveništi při realizaci stavby „Nová radnice - klimatizace“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

MTL spol. s r.o. 

se sídlem: Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava 

IČO: 47666765 

za cenu nejvýše přípustnou 698.000,- Kč bez DPH 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_VZ 7 
“Oprava kanalizací v ul. Sologubova, Belikovova a Samoljovova - PD” - 
uzavření Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu 
  
Usnesení číslo: 10330/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu                           

na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby “Oprava kanalizací v ul. 

Sologubova, Belikovova a Samoljovova” v k.ú. Zábřeh, obec Ostrava dle přílohy č.1                    

a důvodové zprávy předloženého materiálu se zhotovitelem: 

Ing. Renata Fuková 

se sídlem: Bajgarova 637, 725 26 Ostrava - Krásné Pole 

IČO: 154 97 551 

za cenu nejvýše přípustnou 265.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy         
o dílo a smlouvy příkazní pro stavbu “Rekonstrukce kanalizace ul. 
Cihelní, 1. etapa - BOZP” 
  
Usnesení číslo: 10331/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy 

příkazní na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi              

po dobu realizace stavby  ”Rekonstrukce kanalizace ul. Cihelní, 1. etapa” v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, včetně zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci                     

na staveništi, se zhotovitelem (příkazníkem): 

Ing. Martin Prokop, se sídlem: Vratimovská 553, 739 34 Václavovice, IČO: 732 04 994 

za cenu a odměnu nejvýše přípustnou 172.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle 

přílohy č.1 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Proskovice-propojení stávající kanalizace na sběrač 
DXIII (PD+AD+IČ)”, poř. č. 210/2018 
  
Usnesení číslo: 10332/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 

projektových dokumentací a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy stavby 

“Proskovice-propojení stávající kanalizace na sběrač DXIII” v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

HydroIdea s.r.o. 

se sídlem: Lešetínská 676/68, 719 00 Ostrava 

IČO: 02929368 

za cenu nejvýše přípustnou: 859 000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu Klimkovická-Vřesinská 
(PD+AD+IČ)”, poř. č. 120/2018 
  
Usnesení číslo: 10333/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 

dokumentací a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby 

“Rekonstrukce vodovodu ul. Klimkovická-Vřesinská”, v k. ú. Poruba, obec Ostrava, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

Ing. Pavel Tyma 

se sídlem: Slavíkova 4404/39, 708 00 Ostrava 

IČO: 72970898 

za cenu nejvýše přípustnou 505.000,- Kč bez DPH 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
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RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu Edisonova (PD+AD+IČ)”, 
poř. č. 167/2018 
  
Usnesení číslo: 10334/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 

dokumentací a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby 

“Rekonstrukce vodovodu ul. Edisonova”, v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s dodavatelem: 

Ing. Pavel Tyma 

se sídlem: Slavíkova 4404/39, 708 00 Ostrava 

IČO: 72970898 

za cenu nejvýše přípustnou 590.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 14 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizace v areálu Hranečník”, poř.č. 
254/2018 
  
Usnesení číslo: 10335/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 

“Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - oprava areálové kanalizace” v k. ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

SUBLAND-TECH s.r.o. 

se sídlem: Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice 

IČO: 28592611 

za cenu nejvýše přípustnou 599 874,13 Kč bez DPH 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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podobě. 

Strana 96/132  
  

RM_VZ 15 
Veřejná zakázka “Doplnění VO hřbitov Radvanice a modernizace 
osvětlení ul. Paculova”, poř. č. 217/2018 
  
Usnesení číslo: 10336/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 

nazvané “Doplnění veřejného osvětlení hřbitov Radvanice a modernizace osvětlení ul. 

Paculova” v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu                           

se společností: 

ELZA-ELEKTRO, s.r.o. 

se sídlem: Výstavní 3132/14a, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

IČO: 25395521 

za cenu nejvýše přípustnou 460.283,98 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 16 
Veřejná zakázka “Nábřeží Ostravice - úpravy u loděnice”, poř. č. 
243/2018 
  
Usnesení číslo: 10337/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 

“Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory - stavba č. 2.3 úpravy u loděnice”                           

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

TALPA - RPF, s.r.o. 

se sídlem: Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava 

IČO: 64615391 

za cenu nejvýše přípustnou 1.694.111,72 Kč bez DPH 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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RM_VZ 17 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice               
a Bartovice včetně komunikace”, poř.č. 132/2018 
  
Usnesení číslo: 10338/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 09712/RM1418/132 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů                                    

o skutečném majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,                      

v platném znění, na realizaci stavby ”Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice, 

Bartovice včetně komunikace” v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, s účastníkem, který předložil 

svou nabídku pod poř. č. 2: 

EUROVIA CS, a.s. 

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 

IČO: 45274924 

a 

HYDROSPOR spol. s r.o. 

se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava 

IČO: 47666374 

sdružené ve “Společnost Radvanice Bartovice 2018” 

za cenu nejvýše přípustnou 103.558.837,21 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 18 
Veřejná zakázka “Park u Boříka (PD+AD+IČ)”, poř. č. 221/2018 
  
Usnesení číslo: 10339/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 

dokumentací a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby “Revitalizace 

parku u Boříka”, v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Ing. arch. Ondřej Vysloužil 

se sídlem: Tyršova 1761/14, 702 00 Ostrava 

IČO: 73060755 

za cenu nejvýše přípustnou 794.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 19 
Veřejná zakázka “Transformace Domova Na Liščině II.”, poř. č. 164/2018 
  
Usnesení číslo: 10340/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci veřejné zakázky 

“Transformace Domova Na Liščině II.”, v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 

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

2. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík- odbor investiční 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing.  Radek Muťka - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora 



Statutární město Ostrava 
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2. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

4. Ing. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

5. Bc. Jan Ševčík, Dis. - odbor strategického rozvoje 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

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

4. Ing. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

5. Ing. Lenka Labajová - odbor strategického rozvoje 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.03.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.03.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 20 
Veřejná zakázka “Energetické úspory LDN Ostrava - Radvanice: 
kotelna”, poř. č. 74/2018 
  
Usnesení číslo: 10341/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 09725/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,               
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na realizaci stavby „Rekonstrukce energetického hospodářství Léčebny dlouhodobě 

nemocných v Ostravě - Radvanicích“ s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 6: 

IGB Holding, a.s. 

se sídlem: Stodolní 851/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 60792434 

za cenu nejvýše přípustnou 5 373 837,93 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 24 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy            
o dílo na vyhotovení “Studie proveditelnosti křižovatky ul. 28. října - ul. 
Vítkovická” 
  
Usnesení číslo: 10342/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na vyhotovení “Studie 

proveditelnosti křižovatky ul. 28. října - ul. Vítkovická” v Ostravě se zhotovitelem 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava, IČO 42767377, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 25 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace v ul. Vrchní a Pastrňákova 
(PD+IČ+AD)”, poř. č. 246/2018 
  
Usnesení číslo: 10343/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 

projektových dokumentací a zajištění souvisejících činností pro stavbu “Rekonstrukce 

kanalizace v ul. Vrchní a Pastrňákova” v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

Projekt 2010, s.r.o. 

se sídlem: Ruská 398/43, 703 00 Ostrava 
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IČO: 48391531 

za cenu nejvýše přípustnou 820.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 117 
Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o postoupení práv a povinností                
z územního rozhodnutí, o převodu dokumentů a postoupení licencí 
  
Usnesení číslo: 10344/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí a postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí, 

o převodu dokumentů a postoupení licencí mezi: 

statutárním městem Ostrava 

a společností 

CONTERA Management s.r.o., se sídle Na strži 1702/65, 140 00  Praha 4, IČO: 285 73 510 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Povolení výjimky ze stavební uzávěry kolem SDD “Kutací jáma č. 8”   
pro stavbu “Stavební úpravy RD č.p. 622” v k.ú. Muglinov 
  
Usnesení číslo: 10345/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti ve stavební uzávěře stanovené územním 

rozhodnutím č. 46/07-změna, vydaným Magistrátem města Ostravy, odborem stavebně 

správním dne 22.03.2007 pod č.j. Správ/ÚSŘ/2131-2/06/Chu-R, pro území vymezené 

bezpečnostním pásmem starého důlního díla „Kutací jáma č. 8“ v k.ú. Muglinov, a to                         

za účelem umístění a realizace stavby “Stavební úpravy RD č.p. 622” zasahující do stavební 

uzávěry dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 12 
Návrh na neposkytnutí mimořádné neinvestiční dotace na zachování             
a obnovu kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy               
pro rok 2018 
  
Usnesení číslo: 10346/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neposkytnutí mimořádné neinvestiční dotace na zachování a obnovu kulturní 

památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora 

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

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA,  

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 19 
Návrhy na pořízení změny Územního plánu Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10347/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

• rozhodnout o nepořízení změny Územního plánu Ostravy u návrhů č. 160, 165B, 171, 174, 

175, 179, 180, 188, 191, 194, 196, 210, 216B dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

• rozhodnout o pořízení změny Územního plánu Ostravy u návrhů č. 162, 163, 164, 165A, 

166, 167, 168, 170, 172, 173, 176, 177, 178, 181, 182, 183, 184, 185A, 185B, 186, 187, 189, 

190, 192, 193, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 

213, 214, 215, 216A, 217 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

 

podmínit pořízení změny Územního plánu Ostravy částečnou úhradou nákladů na její 

zpracování u položek č. 164, 165A, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 176, 177, 178, 181, 183, 

185B, 189, 193, 195, 197, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213 dle 

důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora  

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí materiál o pořízení změny Územního plánu Ostravy 

dle bodů 1) a 2) tohoto  usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA,  

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 92 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených 
městským obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 10348/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 

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

• pozemku parc.č. 184/28 v k. ú. Mariánské Hory, pro městský obvod Mariánské Hory                     

a Hulváky 

 

• části pozemku p.č.st. 657 v k. ú. Mariánské Hory, nově označená dle geometrického plánu č. 

2310-32/2018 jako pozemek parc.č. 2908 o výměře 107 m2 pro městský obvod Mariánské 

Hory a Hulváky 

 

• pozemků parc.č 380/32, parc.č. 1187/39 a parc.č. 1187/45 vše v k. ú. Zábřeh-Hulváky                    

pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

 

• pozemku parc.č. 877/5 v k. ú. Mariánské Hory, pro městský obvod Mariánské Hory                 

a Hulváky 

 

• pozemků p.č.st. 1404/2, p.č.st. 1411/2, parc.č. 140/24 a parc.č. 140/75 vše v k. ú. Mariánské 

Hory, pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 
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• pozemku parc.č. 1342/1 v k. ú. Vítkovice, pro městský obvod Vítkovice 

  

2) nevydává 

  
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (9), písm. u) obecně závazné vyhlášky města 

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

• části pozemku p.č.st. 126/3 v k. ú. Přívoz za účelem provozování reklamy na části zastávky 

MHD, pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

 

• části pozemku parc.č. 4423/1 v k. ú. Poruba-Sever za účelem umístění a provozování 

reklamního zařízení, pro městský obvod Poruba 

 

• části pozemku parc.č. 1066 v k. ú. Třebovice ve Slezsku za účelem provozování reklamního 

zařízení, sloužícího k označení sídla firmy REO AMOS, spol. s.r.o., pro městský obvod 

Třebovice 

  

 
RM_M 6 
Zoologická zahrada Ostrava, p.o. - změna podmínek čerpání účelového 
investičního příspěvku 
  
Usnesení číslo: 10349/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 1998/ZM1418/31 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
změnu podmínek poskytnutého účelového investičního příspěvku pro Zoologickou zahradu 

Ostrava, p. o., Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, IČO: 00373249 a to: změnu účelu              

z “Expozice pro gibony a kopytníky”, schváleného usn. č. 1998/ZM1418/31 ze dne                           

13. 12. 2017 na “Objekt pro krmná zvířata a sociální zázemí personálu”  a změnu termínu                 

pro čerpání a závěrečné vyúčtování   (finanční vypořádání včetně vrácení  nevyčerpaných 

prostředků)   do 31. 1. 2019  

  

 
RM_M 113 
Spoluorganizace projektu LANDSCAPE FESTIVAL OSTRAVA2019 
  
Usnesení číslo: 10350/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 
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spoluorganizaci města na festivalu a finanční podíl celkových nákladů v maximální výši                 

2 500 000   Kč vč. DPH 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 05.10.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
2) souhlasí 

  
s dopisem adresovaným organizátorům festivalu vyjadřující úmysl spoluorganizovat projekt 

LANDSCAPE FESTIVAL  2019  ve dnech 1.6 – 30.9. 2019 v Ostravě 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička,  

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 37 
Přijetí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu 
“Plán ÚSES správního obvodu ORP Ostrava” v rámci Operačního 
programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 10351/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 08835/RM1418/123 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí od poskytovatele - Česká republika, 

Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO: 

00164801 na projekt “Plán ÚSES správního obvodu ORP Ostrava” dle podmínek Registrace 

akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D315030413 viz příloha č.1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 81 
Žádost městského obvodu Ostrava-Jih o prodloužení termínu realizace 
projektu „Přírodovědná učebna v přírodě na Srbské“ 
  
Usnesení číslo: 10352/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o prodloužení termínu realizace projektu městského obvodu Ostrava-Jih “Přírodovědná učebna 

v přírodě na Srbské” z 31. 12. 2018 na 31. 12. 2019 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

zapracovat do rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019 z Fondu životního prostředí 

částku 772.461,96 Kč na realizaci projektu městského obvodu Ostrava-Jih “Přírodovědná 

učebna v přírodě na Srbské” dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 82 
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí 
města Ostravy na realizaci International Conference Air Pollution 
Ostrava 2018 
  
Usnesení číslo: 10353/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 

15.000 Kč pobočnému spolku Arnika – Centrum pro podporu občanů, IČO: 70947261,                    

se sídlem Dělnická 541/13, Holešovice, 170  00 Praha 7 na realizaci International Conference 

Air Pollution Ostrava 2018 ve dnech 19. – 22. 11. 2018 dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy                 

a o uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace                      

z Fondu životního prostředí města Ostravy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšují daňové příjmy 

pol. 1333, ORG 5999, ORJ 120 ............................ o 15 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery 

§ 3792, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 .................. o 15 tis. Kč 
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3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 83 
Změna členů odborné pracovní skupiny rady města pro implementaci 
systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001            
a následný dohled na jeho funkčnost, dodržování pravidel zavedeného 
systému a jeho další zlepšování 
  
Usnesení číslo: 10354/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
vedoucího oddělení krizového řízení - bezpečnostního ředitele, odboru kanceláře primátora 

Ing. Radima Bezděka 

z funkce člena odborné pracovní skupiny rady města pro implementaci systému 

environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho 

funkčnost, dodržování pravidel zavedeného systému a jeho další zlepšování 

  

2) jmenuje 

  
zaměstnance oddělení krizového řízení, odboru kanceláře primátora 

Mgr. Marii Stráníkovou, DiS. 

do funkce člena odborné pracovní skupiny rady města pro implementaci systému 

environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho 

funkčnost, dodržování pravidel zavedeného systému a jeho další zlepšování 

  

3) odvolává 
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právníka oddělení právního, odboru legislativního a právního 

Mgr. Pavla Křivánka 

z funkce člena odborné pracovní skupiny rady města pro implementaci systému 

environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho 

funkčnost, dodržování pravidel zavedeného systému a jeho další zlepšování 

  

4) jmenuje 

  
právního referenta oddělení právního, odboru legislativního a právního 

Šárku Hulovou 

do funkce člena odborné pracovní skupiny rady města pro implementaci systému 

environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho 

funkčnost, dodržování pravidel zavedeného systému a jeho další zlepšování 

  

 
RM_M 110 
Návrh na uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání                                 
s Ministerstvem vnitra za účelem pořizování Produktů Microsoft 
  
Usnesení číslo: 10355/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání s Českou republikou - Ministerstvem vnitra          

se sídlem Praha 7, Holešovice, Nad Štolou 936/3, IČO: 00007064, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 111 
Návrh na uzavření Dohody o ochraně osobních údajů a Dodatku č. 1 
smlouvy o poskytování elektronické spisové služby s městem 
Klimkovice 
  
Usnesení číslo: 10356/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
83 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o ochraně osobních údajů s městem Klimkovice se sídlem Lidická 1,              

742 83 Klimkovice, IČO 00298051, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1  ke smlouvě č. 3107/2016/IT ze dne 15.12.2016 o poskytování 

elektronické spisové služby eSpis ve verzi lite s městem Klimkovice se sídlem Lidická 1,             

742 83 Klimkovice, IČO 00298051, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 118 
Objednávka vůči společnosti ICT Brains s. r.o. na vytvoření 
samostatných prostředí pro správu agend v IS Matrix pro magistrát               
a městské obvody 
  
Usnesení číslo: 10357/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na vytvoření samostatných prostředí pro správu agend v IS Matrix            

pro magistrát a městské obvody vůči společnosti ICT Brains s. r.o. se sídlem 739 45 Fryčovice 

č.p. 105,  IČO 28650891, ve výši 168 000,- Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_VZ 21 
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické podpory 
aplikačně programového vybavení Manažerského informačního 
systému se společností Algotech, a.s. 
  
Usnesení číslo: 10358/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
83 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické podpory se společností Algotech, a.s.,              

se sídlem: Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha - Karlín, IČO: 24775487 dle přílohy č.1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 23 
Smlouva poskytování služby vytváření kvalifikovaných elektronických 
pečetí na dálku I.CA RemoteSeal 
  
Usnesení číslo: 10359/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy poskytování služby vytváření 

kvalifikovaných elektronických pečetí na dálku I.CA RemoteSeal se společností První 

certifikační autorita, a.s., IČO: 26439395, se  sídlem Praha 9, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ              

190 00, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 5 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Marcely Mrózkové Heříkové, 
členky rady města, do Polska (Katowice) dne 13.09.2018 a doc. Ing. 
Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora, do Polska (Katowice) 
dne 14.09.2018 
  
Usnesení číslo: 10360/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 10081/RM1418/136 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Marcely Mrózkové Heříkové, členky rady města,              

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

primátora, do Polska (Katowice) dne 14.09.2018  

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 111/132  
  

RM_M 15 
Inventarizace majetku a závazků statutárního města Ostravy - 
magistrátu za rok 2018 
  
Usnesení číslo: 10361/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) jmenuje 

  
Ústřední inventarizační komisi ve složení: 

předseda:  ................................, náměstek primátora, kterému zastupitelstvo města svěří 

zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úseku financí a rozpočtu 

tajemník:    Ing. Marie Lekešová, odbor financí a rozpočtu 

členové:      Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového 

                   Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy 

                   Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního 

                   Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  

2) schvaluje 

  
Plán inventur na rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava - 

magistrát, zaslat ústřední inventarizační komisi závěrečnou zprávu z inventarizace majetku              

a závazků, a to do 15.02.2019 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 15.02.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 71 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 10362/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu 

a) Třebovice ve výši 3 041 tis. Kč na opravu MK ul. Čapajevova a části ul. Karla Hynka 
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Máchy včetně opravy opěrné zdi a dešťové kanalizace 

b) Vítkovice ve výši 856 tis. Kč na demolici 16 řadových garáží v k.ú. Zábřeh-VŽ 

c) Lhotka ve výši 2 348 tis. Kč na akci Účelová komunikace - úřad - golfový areál 

d) Michálkovice ve výši 3 450 tis. Kč na předfinancování akce Rekonstrukce a modernizace 

odborných učeben ZŠ Ostrava-Michálkovice 

d) Poruba ve výši 5 600 tis. Kč na předfinancování a spolufinancování akce Komunitní 

centrum - VŠICHNI SPOLU 

  

2) schvaluje 

  
závazný ukazatel - investiční příspěvek na rok 2018 pro organizaci Domov Sluníčko, Ostrava-

Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832 na základě smlouvy o závazku veřejné 

služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02823/2015/SOC ve výši 382 tis. Kč, účelově 

určený na realizaci akce vybudování evakuačního výtahu na budově B s časovou použitelností 

od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

(A.3.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 35019 o 540 tis. Kč  

                                                ÚZ 35015 o 3 247 tis. Kč 

                      ÚZ 34070, ORJ 120 o 47 tis. Kč (A.4.) 

- neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 

na pol. 4111, ÚZ 98187, ORJ 120 o 15 tis. Kč (A.12.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 359, ORJ 120 o 100 tis. Kč (A.1.) 

                      ÚZ 201, ORJ 120 o 120 tis. Kč (A.8.) 

                                                   o 1 550 tis. Kč (A.9.) 

                                                   o 1 000 tis. Kč (A.10.) 

- investiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4222, ÚZ 359, ORJ 120 o 155 tis. Kč (A.2.) 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 3745, pol. 5169, org. 3218 o 3 500 tis. Kč 

                               § 5522, pol. 5139,org. 8155 o 32 tis. Kč 
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                                            pol. 5137, org. 8155 o 2 928 tis. Kč 

na § 5599, pol. 5162, ÚZ 201, ORJ 133 o 1 000 tis. Kč (A.10.) 

(C.8.) na ORJ 140, § 3233, pol. 5137, ÚZ 107517016, org. 6324 o 51 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107117015, org. 6324 o 3 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107100000, org. 6324 o 6 tis. Kč 

                                            pol. 5169, ÚZ 107517016, org. 6324 o 43 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107117015, org. 6324 o 3 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107100000, org. 6324 o 6 tis. Kč 

(C.9.) na ORJ 140, § 3211, pol. 5169 o 3 tis. Kč 

                                            pol. 5175 o 16 tis. Kč 

(C.11.) na ORJ 136, § 3639, pol. 5137 o 122 tis. Kč 

                                              pol. 5153 o 450 tis. Kč 

                                              pol. 5171 o 235 tis. Kč 

na § 6115, pol. 5139, ÚZ 98187, ORJ 130 o 15 tis. Kč (A.12.) 

na § 6409, pol. 5142, ORJ 300 o 80 tis. Kč (C.12.) 

(C.13.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5194 o 150 tis. Kč 

                                              pol. 5011 o 2 000 tis. Kč 

na § 3900, pol. 5169, ORJ 200 o 14 tis. Kč (C.15.) 

(C.16.) na ORJ 100, § 2212, pol. 5169, ÚZ 93 o 847 tis. Kč 

                                 § 3631, pol. 5171 o 2 479 tis. Kč 

na § 3612, pol. 5153, ORJ 137 o 2 tis. Kč (C.14.) 

  

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, org. 4320 o 880 tis. Kč 

                               § 3522, pol. 6121, org. 6218 o 380 tis. Kč 

                               § 3745, pol. 6121, ÚZ 1080, org. 8212 o 2 074 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, org. 4344 o 254 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7089 o 4 500 tis. Kč 

                                                             org. 7295 o 500 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7341 o 11 000 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7337 o 5 tis. Kč 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 3209 o 11 tis. Kč (C.2.) 

na § 6171, pol. 6111, ORJ 133 o 65 tis. Kč (C.5.) 

(C.8.) na ORJ 140, § 3233, pol. 6121, ÚZ 107517969, org. 6324 o 34 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107117968, org. 6324 o 2 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107100000, org. 6324 o 4 tis. Kč 

                                            pol. 6122, ÚZ 107517969, org. 6324 o 125 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107117968, org. 6324 o 8 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107100000, org. 6324 o 15 tis. Kč 

na § 3639, pol. 6121, ORJ 136 o 230 tis. Kč (C.11.) 

(C.13.) na ORJ 270, § 5311, pol. 6125 o 1 229 tis. Kč 

                                              pol. 6123 o 275 tis. Kč 

                                              pol. 6122 o 103 tis. Kč 

                                              pol. 6111 o 150 tis. Kč 
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- neinvestiční transfery 

na § 4357, pol. 5336, ÚZ 359, ORJ 180, org. 38 o 100 tis. Kč (A.1.) 

(A.3.) na ORJ 170, § 3592, pol. 5336, ÚZ 35019, org. 4241 o 540 tis. Kč 

                                                             ÚZ 35015, org. 4241 o 3 247 tis. Kč 

na § 2221, pol. 5323, ORJ 100 o 460 tis. Kč (C.4.) 

na § 3311, pol. 5336, ÚZ 34070, ORJ 160, org. 4240 o 47 tis. Kč (A.4.) 

na § 3311, pol. 5336, ÚZ 201, ORJ 160, org. 4234 o 120 tis. Kč (A.8.) 

na § 3312, pol. 5336, ÚZ 201, ORJ 160, org. 4212 o 1 550 tis. Kč (A.9.) 

(C.10.) na ORJ 180, § 4354, pol. 5331, org. 43 o 956 tis. Kč 

                                 § 4351, pol. 5331, org. 43 o 489 tis. Kč 

                                 § 4377, pol. 5331, org. 43 o 2 878 tis. Kč 

- investiční transfery 

(A.2.) na ORJ 180, § 4350, pol. 6356, ÚZ 359, org. 35 o 105 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 6356, ÚZ 359, org. 35 o 50 tis. Kč 

na § 4357, pol. 6351, ORJ 180, org. 34 o 382 tis. Kč (C.3.) 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, ORJ 120, org. 523 o 3 041 tis. Kč (C.6.) 

                                                               org. 507 o 856 tis. Kč (C.7) 

                                   ÚZ 3500, ORJ 120, org. 612 o 2 348 tis. Kč (E.1.) 

                                   ÚZ 3500, ORJ 120, org. 605 o 5 600 tis. Kč (E.3.) 

 (E.2.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 616 o 1 633 tis. Kč 

                                                              ÚZ 93, org. 516 o 1 817 tis. Kč 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 5522, pol. 5169, ORJ 230, org. 8201 o 3 500 tis. Kč (C.1.) 

na § 2221, pol. 5193, ORJ 100 o 460 tis. Kč (C.4.) 

na § 6171, pol. 5179, ORJ 133 o 65 tis. Kč (C.5.) 

na § 3639, pol. 5166, ORJ 230 o 283 tis. Kč (C.6.) 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 856 tis. Kč (C.7.) 

na § 3211, pol. 5491, ORJ 140 o 19 tis. Kč (C.9.) 

na § 6171, pol. 5171, ORJ 136 o 1 037 tis. Kč (C.11.) 

(C.12.) na ORJ 300, § 2141, pol. 5175, org. 60 o 40 tis. Kč 

                                                               org. 61 o 40 tis. Kč 

(C.13.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5169 o 3 632 tis. Kč 

                                              pol. 5137 o 275 tis. Kč 

na § 3326, pol. 5171, ORJ 200 o 14 tis. Kč (C.15.) 

(C.16.) na ORJ 100,  § 2212, pol. 5171, ÚZ 93 o 847 tis. Kč 

                                  § 3631, pol. 5154 o 2 479 tis. Kč 

na § 3612, pol. 5152, ORJ 137 o 2 tis. Kč (C.14.) 
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- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, org. 4306 o 880 tis. Kč 

                               § 6409, pol. 6909 o 380 tis. Kč 

                               § 6409, pol. 6909, ÚZ 1080 o 2 074 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, org. 4306 o 254 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7319 o 8 000 tis. Kč 

                                                             org. 7040 o 8 000 tis. Kč 

                               § 5522, pol. 6121, org. 8155 o 1 500 tis. Kč 

                                            pol. 6122, org. 8155 o 1 460 tis. Kč 

                               na § 2321, pol. 6121, org. 7302 o 5 tis. Kč 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 230, org. 3140 o 11 tis. Kč (C.2.) 

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 382 tis. Kč (C.3.) 

(C.6.) na ORJ 230, § 6409, pol. 6909, org. 8064 o 64 tis. Kč 

                                            pol. 6909 o 1 206 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 6142 o 1 400 tis. Kč 

                                            pol. 6142, ÚZ 95 o 88 tis. Kč 

(C.8.) na ORJ 140, § 3233, pol. 6121, org. 6324 o 13 tis. Kč 

                               § 3233, pol. 6901, org. 6324 o 287 tis. Kč 

  

- neinvestiční transfery 

na § 4357, pol. 5331, ORJ 180, org. 43 o 4 323 tis. Kč (C.10.) 

  

s n i ž u j e 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 2 348 tis. Kč (E.1.) 

                                                  o 3 450 tis. Kč (E.2.) 

                                                  o 5 600 tis. Kč (E.3.) 

Městský obvod Třebovice (C.6.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 523 o 3 041 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na opravu MK ul. Čapajevova a části ul. K.H.Máchy včetně opravy 

opěrné zdi a dešťové kanalizace 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 3 041 tis. Kč 

Městský obvod Vítkovice (C.7.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 507 o 856 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na demolice 16 řadových garáží v k.ú. Zábřeh-VŽ 
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na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 856 tis. Kč 

Městský obvod Lhotka (E.1.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 612 o 2 348 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Účelová komunikace - úřad - golfový areál 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 12xxxxx000000 o 2 348 tis. Kč 

Městský obvod Poruba (A.5., A.6.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13005 o 2 000 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. xxxx, ÚZ 13005 o 2 000 tis. Kč 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 1 570 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 1 570 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (A.6.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 635 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 635 tis. Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (A.6.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 1 878 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 1 878 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.7.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 699 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 699 tis. Kč 

Městský obvod Svinov (A.7.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 576 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 576 tis. Kč 
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Městský obvod Krásné Pole (A.11.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 104x13013 o 232 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 104x13013 o 232 tis. Kč 

Městské obvody dle bodu A.12. důvodové zprávy 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 

na pol. 4111, ÚZ 98187 o 11 844 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 6115, pol. 5xxx, ÚZ 98187 o 11 844 tis. Kč 

Městský obvod Michálkovice (E.2.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 616 o 1 633 tis. Kč 

                                   ÚZ 93, org. 516 o 1 817 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Rekonstrukce a modernizace odborných učeben ZŠ 

na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx, org. 1600003000000 o 1 633 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci Rekonstrukce a modernizace odborných učeben ZŠ 

na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxx, org. 1600003000000 o 1 817 tis. Kč 

Městský obvod Poruba (E.3.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 605 o 5 600 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx, org. 0508786000000 o 5 600 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 119 
Návrh na uzavření “Smlouvy o poskytování právních služeb” ve věci 
zastupování statutárního města Ostrava ve správním řízení vedeném 
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a případných dalších 
řízeních týkajících se regulace hazardu na území SMO 
  
Usnesení číslo: 10363/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
07 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) rozhodla 

  
uzavřít ”Smlouvu o poskytování právních služeb” ve věci zastupování statutárního města 

Ostrava ve správním řízení vedeném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a případných 

dalších řízeních týkajících se  regulace hazardu na území SMO s advokátní kanceláří: 

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář  

se sídlem Na Florenci 2116/15,  Nové Město, 110 00 Praha 1, 

IČO: 26454807 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 15.10.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

z v y š u j í 

běžné výdaje na § 6171, pol. 5166, ORJ 120 o částku 2 000 tis. Kč 

s n i ž u j í 

běžné výdaje na § 6310, pol. 5147, ORJ 120 o částku 2 000 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 15.10.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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RM_M 70 
Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava za 1. pololetí roku 
2018 
  
Usnesení číslo: 10364/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

projednat zprávu o hospodaření statutárního města Ostrava za 1. pololetí roku 2018 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora  

náměstkovi primátora 

předložit zastupitelstvu k projednání Zprávu o hospodaření statutárního města Ostrava za 1. 

pololetí roku 2018 dle bodu 1) předloženého usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek,  

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík,  

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 90 
Objednávky na „Opravy a modernizace Centra bezpečné jízdy 
zájmového sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ 
DOPRAVA !!!“ 
  
Usnesení číslo: 10365/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky pro zajištění „Oprav a modernizace Centra bezpečné jízdy zájmového 

sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA !!!“ - „Zabezpečení 

neoprávněného vstupu na plochu centra - zábrany“ za cenu 236.250,- Kč bez DPH                         

na společnost PROZNAK-dopravní značení, s.r.o., se sídlem Bohumínská 789/63, Slezská 

Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 65142578 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
o vystavení objednávky pro zajištění „Oprav a modernizace Centra bezpečné jízdy zájmového 

sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA !!!“ - „Zařízení pro umývání 

znečištěných vozidel před vjezdem na plochu centra“ za cenu 147.999,- Kč bez DPH                      

na společnost 1. VAPKA s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, Vřesinská 283/83, PSČ 708 00, 

IČO: 28602170 

  

3) rozhodla 

  
o vystavení objednávky pro zajištění „Oprav a modernizace Centra bezpečné jízdy zájmového 

sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA !!!“ - „Zařízení na měření 

rychlosti pro všechny výcvikové moduly“ za cenu 297.815,- Kč bez DPH na společnost 

Značky Morava, a.s., se sídlem Čsl. Armády 27a, 794 01 Krnov, IČO: 25865871 

  

4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru dopravy 

k zabezpečení všech úkonů spojených s realizací bodů 1), 2), 3) včetně vystavení a podpisů 

objednávek 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 16.10.2018 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 91 
Uzavření smlouvy v režimu „In House“ na „Opravy a modernizace 
Centra bezpečné jízdy zájmového sdružení právnických osob 
OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! 
  
Usnesení číslo: 10366/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy v režimu In House pro zajištění „Oprav a modernizace Centra bezpečné 

jízdy zájmového sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA !!!“ za cenu 

nejvýše přípustnou 5.989.208,- Kč bez DPH se společností Ostravské komunikace, a.s.,                      

se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 25396544 

  

 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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RM_M 95 
Zadání zpracování investičního záměru akce “Parkoviště za Divadlem 
Antonína Dvořáka” 
  
Usnesení číslo: 10367/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy na zpracování investičního záměru akce “Parkoviště za Divadlem 

Antonína Dvořáka” za cenu 60 000,- 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 73 tis. Kč 

z v ý š í  kapitálové výdaje 

§ 2219, pol. 6121, ORJ 100                                                         o 73 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 96 
Zadání zpracování investičního záměru akce “Terminál Hranečník, 
rozšíření parkovacích ploch” 
  
Usnesení číslo: 10368/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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o uzavření smlouvy na zpracování investičního záměru “Terminál Hranečník, rozšíření 

parkovacích ploch” za cenu 85 500,- 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 104 tis. Kč 

z v ý š í  kapitálové výdaje 

§ 2219, pol. 6121, ORJ 100                                                                         o 104 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 102 
Nařízení města č. 9/2018, kterým se pro účely dopravy vymezují                        
na území města oblasti s placeným stáním 
  
Usnesení číslo: 10369/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
Nařízení města č. 9/2018, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města 

oblasti s placeným stáním s úpravou 

  

2) stanovuje 

  
že spolu s primátorem podepíše nařízení města uvedené v bodě 1) tohoto usnesení náměstek 

primátora Mgr. Michal Mariánek 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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RM_VZ 13 
Zadání zpracování studie proveditelnosti stavby “Rekonstrukce ul. 
Cingrovy, silnice I/56 - stavba Místecká III.” 
  
Usnesení číslo: 10370/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování studie proveditelnosti 

stavby “Rekonstrukce ul. Cingrovy, silnice I/56 - Místecká III.” za cenu 297 500,- Kč bez DPH 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu mezi Statutárním městem Ostrava a společností UDI 

MORAVA s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, IČO 25893076 

  

2) rozhodla 

  
o realizaci rozpočtového opatření, kterým se: 

s n í ž í 

kapitálové výdaje 

§ 2212, pol. 6359, ORG0000000003408, ORJ 100                         o 360 tis. Kč 

z v ý š í 

kapitálové výdaje 

§ 2212, pol. 6121, ORJ 100                                                             o 360 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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RM_MZP 1 
Návrh na úpravu funkčních míst odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10371/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o snížení počtu funkčních míst odboru sociálních věcí a zdravotnictví zřízených na období 

realizace projektu Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava z 83 na 80 s účinností                       

od 3.10.2018 

  

2) stanovuje 

  
celkový počet funkčních míst zaměstnanců statutárního města Ostravy v pracovním poměru 

zařazených do MMO na 951 

  

 
RM_M 18 
Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů vzdělávacích institucí 
  
Usnesení číslo: 10372/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít smlouvu o zabezpečení odborné praxe studentů vzdělávacích institucí mezi statutárním 

městem Ostrava a Univerzitou Jana Amose Komenského s.r.o., se sídlem Roháčova 1148/63, 

130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 46358978, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Kontrola plnění usnesení rady města za období srpen 2018 
  
Usnesení číslo: 10373/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
předloženou kontrolu s tím, že: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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a) usnesení dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu jsou splněna a vyřazují se z dalšího 

sledování 

  

 
RM_M 13 
Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem                   
v užívání Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 10374/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v rozsahu                 

a způsobem dle předloženého materiálu -  fyzickou likvidací a prodejem 

  

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 

  

 
RM_M 108 
Dodatek č. 8 ke smlouvě č. 92/2006/CDBP/OÚ o umístění technického 
zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově 
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji 
  
Usnesení číslo: 10375/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě č. 92/2006/CDBP/OÚ o umístění technického zařízení            



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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 na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s 

biometrickými údaji, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a STÁTNÍ TISKÁRNOU 

CENIN, státní podnik, se sídlem Růžová 6, č.p. 943, 110 00 Praha 1, IČO 00001279, dle 

Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Vystavení objednávky na dodávky služeb České pošty, s.p. 
  
Usnesení číslo: 10376/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na dodávky služeb České pošty, s.p. spočívajících v zajištění procesu 

transformace zásilek statutárního města Ostravy z elektronické podoby na podobu fyzickou                

a doručení adresátům, a to se zhotovitelem: 

Česká pošta, s.p. se sídlem: Politických vězňů 909/4 225 99 Praha 1, IČO: 47114983, 

za cenu nejvýše přípustnou: Kč 1.000.000,- vč. DPH 

  

2) zmocňuje 

  
primátora Ing. Tomáše Macuru, MBA,  

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 2 
Návrh na prodej přebytečného movitého majetku města formou 
elektronické aukce 
  
Usnesení číslo: 10377/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přebytečnosti movitého majetku:   



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
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a) automobil Škoda Superb II Elegance 2,0 TDI, RZ: 7T1 4812, VIN: TMBAF73T999032424, 

rok výroby 2009 

b) automobil Škoda Octavia Ambiente 1,9 TDI, RZ 6T3 0001, VIN: TMBCS61Z892044806, 

rok výroby 2009 

c) automobil Škoda Superb II Elegance 2,0 TDI, RZ: 6T3 2020, VIN: TMBCF73T299034492, 

rok výroby 2009 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, odboru hospodářské správy, 

aby prostřednictvím společnosti eCENTRE, a.s., Agrentinská  286/38, 170 00 Praha - 

Holešovice,IČO:27149862, pobočka: Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava, dle důvodové 

zprávy zajistil realizaci elektronických aukcí a všechny jiné úkony, související s prodejem 

těchto motorových vozidel s výjimkou uzavření kupních smluv: 

a) automobil Škoda Superb II Elegance 2,0 TDI, RZ: 7T1 4812, VIN: TMBAF73T999032424, 

rok výroby 2009 

b) automobil Škoda Octavia Ambiente 1,9 TDI, RZ: 6T3 0001, VIN: TMBCS61Z892044806, 

rok výroby 2009 

c) automobil Škoda Superb II Elegance 2,0 TDI, RZ: 6T3 2020, VIN: TMBCF73T299034492, 

rok výroby 2009 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

 vedoucí odboru hospodářské správy                                                T: 03.12.2018 

  
3) stanovuje 

  
nejnižší vyvolávací ceny motorových vozidel v elektronických aukcích zmíněných v bodu 2) 

tohoto usnesení: 

a) automobil Škoda Superb II Elegance 2,0 TDI, RZ: 7T1 4812, VIN: TMBAF73T999032424, 

rok výroby 2009, vyvolávací cena: 179 000,00 Kč, znalecký posudek č.: 116/8/2018 

b) automobil Škoda Octavia Ambiente 1,9 TDI, RZ 6T3 0001, VIN: TMBCS61Z892044806, 

rok výroby 2009, vyvolávací cena: 153 000,00 Kč, znalecký posudek č.: 118/10/2018 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
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c) automobil Škoda Superb II Elegance 2,0 TDI, RZ: 6T3 2020, VIN: TMBCF73T299034492, 

rok výroby 2009, vyvolávací cena: 171 000,00 Kč, znalecký posudek č.: 117/9/2018 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření kupních smluv dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s vítězi elektronických aukcí 

zmíněných v bodu 2) tohoto usnesení 

  

5) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu kupních smluv dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 3 
Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 
  
Usnesení číslo: 10378/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o provedení úhrady kreditu ve prospěch České pošty, s.p. Politických vězňů 909/4, Praha 1, 

PSČ 225 99, IČO 47114983, pro dálkové nastavení kreditu sloužícího k úhradě cen za poštovní 

služby spojené s odesíláním (frankováním) poštovních zásilek ve výši 250.000,-Kč                          

pro frankovací stroj FRAMA MailMax 4430TC50, v.č.910769, umístěný na podatelně                         

v objektu Nové radnice 

  

 
RM_M 116 
Návrh Smlouvy o dílo na zajištění sanačních a pěstebních zásahů dle 
záměru “Rekonstrukce Sokolské třídy” 
  
Usnesení číslo: 10379/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Smlouvu o dílo na zajištění sanačních a pěstebních zásahů dle záměru “Rekonstrukce 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 129/132  
  

Sokolské třídy” 

mezi objednatelem: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 

a zhotovitelem: 

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. se sídlem Antonína Brože 3124/2, Ostrava - Zábřeh, 

700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 25816977 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 5 
Provedení sanace vlhkého zdiva v prostoru vstupu do pavilonu                  
K výstaviště Černá louka v Moravské Ostravě 
  
Usnesení číslo: 10380/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Ing. Michal Kulig, Postranní 96/2, 752 28  

Hošťálkovice,  IČO: 76565181 na provedení  sanace vlhkého zdiva v prostoru vstupu                      

do pavilonu “K” výstaviště Černá louka v Moravské Ostravě, a to za cenu nejvýše přípustnou 

ve výši 141 541,--  Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 05.10.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 6 
Provedení stavebních úprav ve II. NP objektu TANDEM v areálu 
Moravskoslezského inovačního centra a.s. v Ostravě Pustkovci 
  
Usnesení číslo: 10381/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Martin Krejčiřík, Padlých hrdinů 430/18a,               

736 01  Havířov,  IČO: 48818941 na provedení  stavebních úprav ve II. NP objektu TANDEM 

v areálu Moravskoslezského inovačního centra a.s. v Ostravě Pustkovci, a to za cenu nejvýše 

přípustnou ve výši 290 498,--  Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 05.10.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_ORG 1 
Schválení termínu mimořádné schůze rady města 
  
Usnesení číslo: 10382/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
termín mimořádné schůze rady města dne 16.10.2018 v 9:30 hodin 

  

 
RM_M 89 
ITI ostravské aglomerace - změna výzvy a vyhlášení výzev Nositele ITI 
  
Usnesení číslo: 10383/RM1418/138 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 09201/RM1418/128 
  
Rada města 
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1) schvaluje 

  
změnu výzvy č. 22 k předkládání projektových záměrů pro opatření 1.1.1 ITI ostravské 

aglomerace ”Vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu na zaměstnání v technických, 

řemeslných a přírodovědných oborech a rozvoj klíčových přenositelných kompetencí                     

pro uplatnění na trhu práce”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
text výzvy pro vyhlášení výzvy č. 30 “Nízkoemisní a bezemisní vozidla – příměstská 

autobusová doprava” 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 ŘO IROP “Udržitelná doprava - integrované projekty ITI”, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
text výzvy pro vyhlášení výzvy č. 31 “Kulturní infrastruktura” k předkládání projektových 

záměrů pro opatření 2.2.1 ITI ostravské aglomerace “Revitalizace a regenerace zanedbaných 

ploch a areálů a objektů kulturního dědictví za účelem využití pro zvýšení atraktivity měst                  

a jejich zázemí a podporu nových investic” ve vazbě na výzvu č. 48 ŘO IROP “Zefektivnění 

prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty ITI”, dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

vyhlásit: 

1) změnu výzvy č. 22 k předkládání projektových záměrů pro opatření 1.1.1 ITI ostravské 

aglomerace ”Vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu na zaměstnání v technických, 

řemeslných a přírodovědných oborech a rozvoj klíčových přenositelných kompetencí                     

pro uplatnění na trhu práce”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

2) výzvu č. 30 “Nízkoemisní a bezemisní vozidla – příměstská autobusová doprava”                         

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 ŘO 

IROP “Udržitelná doprava - integrované projekty ITI”, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

3) výzvu č. 31 “Kulturní infrastruktura” k předkládání projektových záměrů pro opatření 2.2.1 

ITI ostravské aglomerace “Revitalizace a regenerace zanedbaných ploch a areálů a objektů 

kulturního dědictví za účelem využití pro zvýšení atraktivity měst a jejich zázemí a podporu 
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nových investic” ve vazbě na výzvu č. 48 ŘO IROP “Zefektivnění prezentace, posílení ochrany 

a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty ITI”, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 03.10.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

 


