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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 27.11.2018 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00126/RM1822/4 RM_M 0 Schválení programu 4. schůze rady města konané 

dne 27.11.2018 

35 

00127/RM1822/4 RM_M 46 Návrh na souhlas s přijetím dotace z rozpočtu 

Ministerstva vnitra na financování nákladů 

spojených s výstavbou nové požární zbrojnice v 

Ostravě - Muglinově 

50 

00128/RM1822/4 RM_M 47 Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na 

projekt „Komunitní centrum – VŠICHNI 

SPOLU“ 

50 

00129/RM1822/4 RM_M 48 Schválení projektu, přijetí dotace z Integrovaného 

operačního programu na projekt „Lepší přístup k 

výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě“ 

50 

00130/RM1822/4 RM_M 49 Schválení změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

z Operačního programu Životní prostředí 2014-

2020 na projekt „Podzemní kontejnery v Ostravě-

Porubě II.“ 

50 

00131/RM1822/4 RM_VZ 22 Veřejná zakázka “Úklidové práce - objekt bývalé 

UB a MP”, poř. č. 241/2018 

84 

00132/RM1822/4 RM_M 13 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za 

měsíc říjen 2018 

25 

00133/RM1822/4 RM_M 14 Návrh dodatku č. 6 ke smlouvě                             

č. 0039/2017/MP/LPO o poskytování služeb 

elektronických komunikací 

25 

00134/RM1822/4 RM_M 45 Schválení objednávky - pronájem prezentačního 

prostoru na tramvajové soupravě Dopravního 

podniku Ostrava a.s. v rámci projektu 

OSTRAVOU!!! 

01 

00135/RM1822/4 RM_M 54 Schválení stanoviska k žádosti společnosti Grupo 

Antolin Ostrava s.r.o., Ostrava - Hrabová, Na 

Rovince 912, PSČ 720 00, IČO: 27534596 o 

ubytování 30 až 50 osob z Filipín na území 

statutárního města Ostravy 

01 

00136/RM1822/4 RM_VZ 18 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na tisk 

dvou čísel publikace Ostrava Metropolitan 

Magazine v roce 2019 

01 

00137/RM1822/4 RM_M 15 Firemní školka města Ostravy, příspěvková 

organizace - přerušení provozu a termín zápisu 

42 

00138/RM1822/4 RM_MZP 3 Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon 

funkce neuvolněným členům ZMO k 1.1.2019 

35 

00139/RM1822/4 RM_M 41 Zásady pro poskytování pracovního volna             

s náhradou mzdy nebo platu a ušlého výdělku 

členům zastupitelstva města, kteří nejsou pro 

35 
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výkon své funkce dlouhodobě uvolněni a Zásady 

pro poskytování peněžitého plnění členům výborů 

zastupitelstva města a členům komisí rady města, 

kteří nejsou členy zastupitelstva města 

00140/RM1822/4 RM_M 42 Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

Slezskému železničnímu spolku ve výši 20 tis. Kč 

35 

00141/RM1822/4 RM_M 43 Návrh na vyřazení dlouhodobého nehmotného 

majetku z evidence odboru dopravy 

35 

00142/RM1822/4 RM_M 44 Plán zimní údržby místních komunikací na 

období od 1. 11. 2018 do 31. 3. 2019, zpracovaný 

Ostravskými komunikacemi, a. s. a připravenost 

Dopravního podniku Ostrava, a. s. na zimní 

období v roce 2018/2019 

09 

00143/RM1822/4 RM_M 59 Návrh programu 2. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 12. prosince 2018 

28 

00144/RM1822/4 RM_MZP 2 Projednání vybraných bodů valné hromady 

obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 

90 

00145/RM1822/4 RM_MZP 1 Rozhodování o námitkách a v řízeních                  

o přezkoumání úkonů zadavatele 

90 

00146/RM1822/4 RM_M 5 Delegace zástupců statutárního města Ostravy na 

valné hromady 

90 

00147/RM1822/4 RM_M 1 Návrh koupit pozemky v k.ú. Zábřeh-Hulváky, 

obec Ostrava 

08 

00148/RM1822/4 RM_M 16 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 

v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

08 

00149/RM1822/4 RM_M 17 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na část 

pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

00150/RM1822/4 RM_M 18 Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti v 

pavilonu K, areálu Černé louky v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

00151/RM1822/4 RM_M 19 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 

nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. 

Vítkovice, obec Ostrava Předchozí souhlas rady 

města s uzavřením nájemní smlouvy k částem 

pozemku v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

08 

00152/RM1822/4 RM_M 20 Návrh na nevyužití předkupního práva ke stavbě 

v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

08 

00153/RM1822/4 RM_M 21 Návrh na záměr města prodat či neprodat část 

pozemku parc.č. 718/7 v k.ú. Vítkovice, obec 

Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovité 

věci v k.ú. Hrabová a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 

obec Ostrava 

08 

00154/RM1822/4 RM_M 22 Návrh na záměr města nesměnit pozemky v k. ú. 

Hrušov, obec Ostrava, návrh koupit pozemky         

a uzavřít kupní smlouvu s Milnea,s.p. v likvidaci 

08 

00155/RM1822/4 RM_M 23 Návrh na prodej části pozemku a uzavření 

smlouvy kupní a smlouvy o zřízení služebnosti    

v k. ú. Přívoz 

08 
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00156/RM1822/4 RM_M 25 Návrh na souhlas s realizací vodovodní přípojky    

a napojením na vodovodní řad ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava v k. ú. Mošnov, obec 

Mošnov, pro spol. JOB AIR Technic a.s. 

08 

00157/RM1822/4 RM_M 26 Návrh na svěření majetku městským obvodům 

Proskovice a Petřkovice 

08 

00158/RM1822/4 RM_M 29 Návrh bezúplatně nabýt nemovitou věc                

v k. ú. Petřkovice, obec Ostrava 

08 

00159/RM1822/4 RM_M 30 Návrh na souhlas se stavební úpravou zpevněné 

plochy v pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na 

uzavření nájemní smlouvy s Bytovým družstvem 

1209 

08 

00160/RM1822/4 RM_M 31 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

vedení přípojky NN, uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a smluv o 

zřízení věcného břemene k pozemkům ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 

Distribuce, a. s. 

08 

00161/RM1822/4 RM_M 32 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

00162/RM1822/4 RM_M 33 Návrh na svěření pozemků v k. ú. Martinov ve 

Slezsku, obec Ostrava, městskému obvodu 

Martinov 

08 

00163/RM1822/4 RM_M 34 Návrh na svěření nemovitých věcí městským 

obvodům Hošťálkovice a Krásné Pole 

08 

00164/RM1822/4 RM_M 35 Návrh změnit usnesení zastupitelstva města          

č. 2480/ZM1418/37 ze dne 19. 9. 2018 

08 

00165/RM1822/4 RM_M 55 Návrh na poskytnutí slevy z nájmu, návrh na 

záměr pronajmout části pozemků v k. ú. 

Heřmanice, v k. ú. Michálkovice a v k. ú. 

Muglinov, obec Ostrava 

08 

00166/RM1822/4 RM_M 56 Návrh dodatku k nájemní smlouvě na pronájem 

bytu č. 1, bytu č. 8 a bytu č. 11 v bytovém domě 

na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les. 

Návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na 

pronájem bytu č. 1 v bytovém domě                    

na ul. Pobialova 875/8, Ostrava-Moravská 

Ostrava 

08 

00167/RM1822/4 RM_M 61 Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava, návrh uzavřít smlouvu o 

zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku 

p.p.č. 728/42 v k.ú. Zábřeh nad Odrou 

08 

00168/RM1822/4 RM_M 51 Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava na rok 

2019 

 

07 
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00169/RM1822/4 RM_M 10 Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava 

za III. čtvrtletí 2018 

07 

00170/RM1822/4 RM_M 11 Návrh na navýšení účelových fondů a snížení 

rozpočtu výdajů roku 2018 k zapojení                 

do rozpočtu roku 2019 

07 

00171/RM1822/4 RM_M 50 Úprava rozpočtu 07 

00172/RM1822/4 RM_M 6 Návrh na udělení souhlasu s vyřazením                 

a likvidací neupotřebitelných movitých věcí 

svěřených k hospodaření právnické osobě 

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková 

organizace a Komorní scéna Aréna, příspěvková 

organizace 

42 

00173/RM1822/4 RM_M 27 Návrh na uzavření Dodatků č. 1 ke smlouvám o 

poskytnutí víceletých neinvestičních účelových 

dotací v oblasti kultury a zachování kulturního 

dědictví uzavřeným s Dolní oblastí VÍTKOVICE, 

z.s., a fyzickou os. podnikající Patrikem Kohútem 

87 

00174/RM1822/4 RM_M 28 Návrh na navýšení schválené neinvestiční 

účelové dotace spolku YMCA Ostrava-Poruba a 

spolku Provoz Hlubina z.s. 

87 

00175/RM1822/4 RM_M 8 Návrh na změnu podmínek čerpání a vyúčtování 

příspěvků poskytnutých příspěvkovým 

organizacím v sociální oblasti 

41 

00176/RM1822/4 RM_M 24 Návrh na změny u poskytnutých příspěvků 

Městské nemocnici Ostrava, příspěvková 

organizace, z Fondu pro rozvoj Městské 

nemocnice Ostrava 

40 

00177/RM1822/4 RM_M 9 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám               

o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

86 

00178/RM1822/4 RM_M 12 Návrh na uzavření smlouvy se Státním fondem 

životního prostředí ČR 

80 

00179/RM1822/4 RM_M 63 Informace k aktuálnímu průběhu sanačních prací 

„NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ - LAGUNY 

OSTRAMO, nadbilanční kaly, 1. realizační 

etapa“ 

80 

00180/RM1822/4 RM_M 52 Návrh na uzavření smlouvy o outscourcingu s 

Ostravským muzeem, p.o. a spol. Ovanet a.s. 

83 

00181/RM1822/4 RM_M 62 Prováděcí smlouva na technickou podporu 

produktu VMware se spol. MERIT GROUP a. s. 

83 

00182/RM1822/4 RM_VZ 19 Zajištění technické podpory pro fyzické servery 

HP a SAN switche v majetku statutárního města 

Ostrava 

83 

00183/RM1822/4 RM_VZ 20 Smlouva na technickou podporu IS DESA se 

společností ICZ a.s. 

83 

00184/RM1822/4 RM_M 37 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti” 

v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek, II. 

etapa” 

05 
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00185/RM1822/4 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Oprava vodovodu Mar. Hory - 

1. etapa”, poř. č. 234/2018 

05 

00186/RM1822/4 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace - ul. 

1. máje”, poř. č. 190/2018 

05 

00187/RM1822/4 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a 

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

poř. č. 174/2018 

05 

00188/RM1822/4 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. Tovární”, 

poř. č. 251/2018 

05 

00189/RM1822/4 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a 

kanalizace v ul. Nádražní (PD+AD+IČ)”,           

poř. č. 237/2018 

05 

00190/RM1822/4 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Oprava vodovodu                   

ul. Gončarovova”, poř. č. 269/2018 

05 

00191/RM1822/4 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Smetanův sad (PD+AD+IČ)”, 

poř. č. 260/2018 

05 

00192/RM1822/4 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu         

ul. V Zahradách (PD+AD+IČ)”, poř. č. 263/2018 

05 

00193/RM1822/4 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Domov pro seniory - 

rekonstrukce trafostanice”, poř. č. 201/2018 

05 

00194/RM1822/4 RM_VZ 10 Veřejná zakázka „Oprava kanalizace 

Puchmajerova - Bankovní“ poř. č. 249/2018 

05 

00195/RM1822/4 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Oprava kanalizace na nábřeží 

Svazu protifašistických bojovníků”, poř. č. 

232/2018 

05 

00196/RM1822/4 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Oprava kanalizace                    

ul. Slavíkova”, poř. č. 231/2018 

05 

00197/RM1822/4 RM_VZ 14 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavby 

veřejného osvětlení “Ostrava - Heřmanice, ul. 

Vrbická” 

05 

00198/RM1822/4 RM_VZ 21 Veřejná zakázka “Stavby veřejného osvětlení - 

PD, IČ, AD”, poř.č. 200/2018 

05 

00199/RM1822/4 RM_M 3 Oznámení o konání společného jednání o návrhu 

Územního plánu Krmelín 

89 

00200/RM1822/4 RM_M 4 Určení zastupitele, který bude ve smyslu zákona 

č. 183/2006 Sb., spolupracovat s úřadem 

územního plánování při pořizování územně 

plánovacích dokumentací a jejich změn 

89 

00201/RM1822/4 RM_M 53 Návrh na ukončení smluvního vztahu dohodou se 

Společenstvím vlastníků jednotek domu Poštovní 

40/4 ve věci poskytnuté neinvestiční účelové 

dotace na zachování a obnovu kulturní památky 

89 

00202/RM1822/4 RM_M 40 Kontrola plnění usnesení rady města za období 

září až říjen 2018 

28 

00203/RM1822/4 RM_M 2 Návrh na naložení s přebytečným                          

a neupotřebitelným majetkem v užívání 

Magistrátu města Ostravy 

84 
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00204/RM1822/4 RM_M 7 Návrh na prodej přebytečného movitého majetku 

města formou elektronické aukce 

84 

00205/RM1822/4 RM_M 38 Souhlas vlastníka s Výhledovým plánem obnovy 

a údržby na rok 2019 pro Ozdravné centrum 

Ještěrka - majetku užívaného na základě koncesní 

smlouvy 2987/2009/ŠK/LPO ze dne 1.1.2010 

84 

00206/RM1822/4 RM_M 39 Návrh na prodej vozidel v majetku města 84 

00207/RM1822/4 RM_VZ 15 Oprava střešního pláště vč. výměny krytiny          

v objektu Syllabova 1279 v Ostravě Vítkovicích 

84 

00208/RM1822/4 RM_VZ 16 Provedení opravy záložního zdroje „UPS 

USMPHIP300“ v prostoru městského stadionu 

Vítkovice Aréna na ul. Závodní 2992, 703 00        

v Ostravě Vítkovicích 

84 

00209/RM1822/4 RM_M 36 Volba přísedící Okresního soudu v Ostravě 21 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.před
kl. 

  RM_M 57 Návrh na záměr výpůjčky nemovitostí v k.ú. 

Hrušov, obec Ostrava 

08 

  RM_M 60 Návrh na převzetí projektu “Sportovní hala          

v Krásném Poli” 

91 

  RM_VZ 11 Veřejná zakázka „Domov Sluníčko - 

rekonstrukce kamerového systému“                 

poř. č. 205/2018 

05 

  RM_M 58 Žádost spolku TJ Sokol Koblov z.s. o souhlas s 

realizací projektu “Vybudování zázemí                 

a rekonstrukce hřiště TJ Sokol Koblov z.s.” a 

jeho následným spolufinancováním 

91 

  RM_VZ 17 Zadání zpracování investičního záměru 

“Parkovací dům u Krajského úřadu MSK” 

09 
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RM_M 0 
Schválení programu 4. schůze rady města konané dne 27.11.2018 
  
Usnesení číslo: 00126/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 4. schůze rady města konané dne 27.11.2018 

  

 
RM_M 46 
Návrh na souhlas s přijetím dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra na 
financování nákladů spojených s výstavbou nové požární zbrojnice           
v Ostravě - Muglinově 
  
Usnesení číslo: 00127/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
50 

   
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra, IČO 00007064, Nad Štolou 936/3, Praha 7, 

170 00, z programu Dotace pro jednotky SDH obcí, pro financování nákladů spojených s 

výstavbou požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů 

Muglinov, a to ve výši maximálně 4 500 000,- Kč, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 

předloženého materiálu, 

za podmínky souhlasu Zastupitelstva města Ostravy s podmínkami udržitelnosti tohoto 

projektu dle článku 6 odst. 4  zásad pro poskytování účelových investičních dotací obcím v 

rámci programu Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí uvedených v příloze č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu “Požární zbrojnice Ostrava-Muglinov” 

dle článku 6 odst. 4  zásad pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci 

programu Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí uvedených v příloze č. 2 

předloženého materiálu 

 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 9/87  
  

3) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Richard Vereš, T: 31.12.2019 

 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Richard Vereš, T: 12.12.2018 

 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 47 
Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na projekt „Komunitní centrum – VŠICHNI 
SPOLU“ 
  
Usnesení číslo: 00128/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 07656/RM1418/108 
k usnesení č. 08946/RM1418/125 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 

který by měl být uzavřen mezi statutárním městem Ostrava - městským obvodem Poruba se 

sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba, IČO: 00845451 a poskytovatelem dotace 

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

financování projektu „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, za podmínky souhlasu zastupitelstva města s prodloužením termínu realizace 

projektu dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a za podmínky, že 

zastupitelstvo kraje rozhodne o změně prodloužení termínu realizace a uzavření Dodatku č. 1 

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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vyslovit souhlas s prodloužením termínu realizace projektu dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Poruba 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA, T: 30.06.2019 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) toho usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA, T: 12.12.2018 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 48 
Schválení projektu, přijetí dotace z Integrovaného operačního programu 
na projekt „Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě“ 
  
Usnesení číslo: 00129/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 06148/RM1418/90 
k usnesení č. 06641/RM1418/97 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu dle podmínek 

poskytovatele Ministerstva pro místní rozvoj ČR, IČO: 66002222, sídlem Staroměstské nám. 

932/6, 110 15 Praha 1, na projekt „Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě” 

uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu za podmínky souhlasu zastupitelstva města s 

podmínkami dle části III. odst. 1 bodu 12 písm. a) a b) podmínek rozhodnutí o poskytnutí 

dotace uvedených rovněž v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
se Změnou č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního 

programu dle podmínek  poskytovatele Ministerstva pro místní rozvoj ČR, IČO: 66002222, 
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sídlem Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, na projekt „Lepší přístup k výuce jazyků na 

ZŠ v Ostravě-Porubě” uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu za podmínky souhlasu 

zastupitelstva města s podmínkami dle části III. odst. 1 bodu 12 písm. a) a b) podmínek 

rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedených rovněž v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami dle části III. odst. 1 bodu 12 písm. a) a b) podmínek rozhodnutí 

o poskytnutí dotace uvedených v příloze č. 1 a příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
financování projektu v celkové výši 14 549 tis. Kč 

- v roce 2019 na zajištění předfinancování projektu z rozpočtu SMO 7 274 tis. Kč, přičemž       

v této částce je obsaženo spolufinancování projektu z rozpočtu SMO 944 tis. Kč 

  

5) žádá 

  
městský obvod Poruba 

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

rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava na rok 2019 dle bodu 3) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA, T: 31.12.2018 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
6) žádá 

  
městský obvod Poruba 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA, T: 31.08.2019 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
7) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,  

předložit zastupitelstvu návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA, T: 12.12.2018 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 49 
Schválení změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního 
programu Životní prostředí 2014-2020 na projekt „Podzemní kontejnery 
v Ostravě-Porubě II.“ 
  
Usnesení číslo: 00130/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 05096/RM1418/74 
k usnesení č. 07477/RM1418/106 
k usnesení č. 1937/ZM1418/30 
k usnesení č. 09993/RM1418/135 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí  2014 

– 2020 od poskytovatele Ministerstva životního prostředí se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 

Praha 10, IČ: 00164801 na projekt „Podzemní kontejnery v Ostravě-Porubě II.“ za podmínky, 

že zastupitelstvo města vysloví souhlas s posunutím termínu dle přílohy č. 1 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s posunutím termínu dle přílohy č. 1 a dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Poruba 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA, T: 31.12.2018 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
4) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA, T: 12.12.2018 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
 

RM_VZ 22 
Veřejná zakázka “Úklidové práce - objekt bývalé UB a MP”,                  
poř. č. 241/2018 
  
Usnesení číslo: 00131/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 10252/RM1418/138 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
ze zjednodušeného podlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce 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 z důvodů uvedených v 

předloženém materiálu účastníka poř. č. 5: 

FORCORP GROUP spol. s r.o. 

Sídlo: Hamerská 812/17a, Holice, 779 00 Olomouc 

IČO: 27841031 

  

2) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a o uzavření smluv dle přílohy č. 3 a 4 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 zajištění a provádění 

úklidových prací v letech 2019 a 2020: 

- pro část 1. veřejné zakázky – „Úklidové práce – objekt bývalé UB“ – s účastníkem poř. č. 3: 

Hadr & Kyblík Čechy s.r.o. 

se sídlem: Ostrava - Kunčice, Serafinova 580/37, PSČ 71900 

IČO: 28580460 

za jednotkové ceny uvedené v předloženém materiálu 
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- pro část 2. veřejné zakázky – „Úklidové práce – MP“ – s účastníkem poř. č. 1: 

PEGASUS Service s.r.o. 

se sídlem: Hlavní 778, 739 34 Šenov 

IČO: 02029375 

za jednotkové ceny uvedené v předloženém materiálu 

  

 
RM_M 13 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc říjen 2018 
  
Usnesení číslo: 00132/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc říjen 2018 dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 14 
Návrh dodatku č. 6 ke smlouvě č. 0039/2017/MP/LPO o poskytování 
služeb elektronických komunikací 
  
Usnesení číslo: 00133/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 6 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, 702 00 

Ostrava-Přívoz, IČO: 25857568 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 45 
Schválení objednávky - pronájem prezentačního prostoru na 
tramvajové soupravě Dopravního podniku Ostrava a.s. v rámci projektu 
OSTRAVOU!!! 
  

(zn.předkl.) 
01 
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Usnesení číslo: 00134/RM1822/4 
  
k usnesení č. 09636/RM1418/132 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na pronájem prezentační plochy na tramvajové soupravě Dopravního 

podniku Ostrava a.s. v rámci projektu OSTRAVOU!!! se společností RENCAR PRAHA, a. s., 

Rohanské nábřeží 678/25, 186 00 Praha - Karlín, IČO: 00506397 za celkovou cenu         

250 400,- Kč bez DPH. 

  

2) pověřuje 

  
vedoucího odboru kancelář primátora 

realizací všech úkonů potřebných k zajištění bodu 1) předloženého materiálu a podpisem 

objednávky 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 28.11.2018 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 54 
Schválení stanoviska k žádosti společnosti Grupo Antolin Ostrava 
s.r.o., Ostrava - Hrabová, Na Rovince 912, PSČ 720 00, IČO: 27534596    
o ubytování 30 až 50 osob z Filipín na území statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00135/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
stanovisko k žádosti  společnosti  Grupo  Antolin Ostrava s.r.o., Ostrava - Hrabová, Na 

Rovince 912, PSČ 720 00, IČO: 27534596 o ubytování  30 až 50  osob  z Filipín na území 

statutárního města Ostravy 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru kancelář primátora  

informovat žadatele o stanovisku rady města dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 30.11.2018 

 vedoucí kanceláře primátora 
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RM_VZ 18 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na tisk dvou čísel publikace 
Ostrava Metropolitan Magazine v roce 2019 
  
Usnesení číslo: 00136/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na tisk dvou čísel publikace Ostrava Metropolitan 

Magazine v roce 2019 společnosti PRINTO spol. s r.o., Gen. Sochora 1379, 708 00 Ostrava - 

Poruba, IČ: 45196907 na základě vyhodnocení nabídek zaslaných v reakci na hromadnou 

emailovou poptávku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu ze dne 30.10.2018 a uzavření 

smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Firemní školka města Ostravy, příspěvková organizace - přerušení 
provozu a termín zápisu 
  
Usnesení číslo: 00137/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přerušením provozu Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace v době od         

27. 12. 2018 do 31. 12. 2018 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s termínem konání zápisu do Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace k 

docházce pro školní rok 2019/2020 dne 10. 5. 2019 od 12:00 do 15:00, pro letní docházku 

2019 

s termínem zápisu dne 7. 6. 2019 od 8:00 do 15:00 v místě sídla Firemní školky města Ostravy, 

příspěvkové organizace na Prokešově nám. 8 v Ostravě 

  

 
RM_MZP 3 
Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným 
členům ZMO k 1.1.2019 
  
Usnesení číslo: 00138/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
35 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem stanovit měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva města za výkon funkce 

od 1.1.2019 následovně: 

a) člen rady - odměna ve výši 13 300 Kč 

b) předseda výboru, komise, zvláštního orgánu - odměna ve výši 6 600 Kč 

c) člen výboru, komise, zvláštního orgánu - odměna ve výši 5 500 Kč 

d) člen zastupitelstva bez dalších funkcí - odměna ve výši 3 300 Kč 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na poskytování souhrnných odměn za výkon více funkcí přičemž sčítání odměn se 

omezuje takto: 

a) odměna za výkon funkce člena rady se zahrnuje do celkové měsíční odměny ve všech 

případech 

b) k tomu se přičítají odměny za výkon jiných dvou nejvyšších funkcí 

c) k dalším funkcím se nepřihlíží 

d) není přípustný souběh odměny za funkci předsedy a člena téhož výboru, komise, zvláštního 

orgánu 

e) do souhrnné odměny není přípustné zahrnout odměnu za funkci člena zastupitelstva 

  

3) souhlasí 

  
s návrhem výše souhrnných odměn dle přílohy č.1 předloženého materiálu 
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4) souhlasí 

  
s poskytováním měsíční odměny: 

a) v případě nového člena zastupitelstva ode dne složení slibu 

b) v případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode 

dne zvolení do příslušné funkce 

c) v případě změny struktury vykonávaných funkcí (např. vzdání se některé z funkcí, 

najmenování do nové funkce apod.) bude odměna poskytována ode dne změny počtu 

vykonávaných funkcí dle příslušné kombinace souběhu funkcí a ve výši dle přílohy č.1 

předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh k projednání a rozhodnutí zastupitelstvu města na jeho jednání 12.12.2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru platového a personálního 

  
 

RM_M 41 
Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu 
a ušlého výdělku členům zastupitelstva města, kteří nejsou pro výkon 
své funkce dlouhodobě uvolněni a Zásady pro poskytování peněžitého 
plnění členům výborů zastupitelstva města a členům komisí rady 
města, kteří nejsou členy zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 00139/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Zásad pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu a ušlého 

výdělku členům zastupitelstva města, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem Zásad pro poskytování peněžitého plnění členům výborů zastupitelstva města           
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a členům komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města s úpravou 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh k projednání a rozhodnutí zastupitelstvu města Ostravy dne 12.12.2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru platového a personálního 

  
 

RM_M 42 
Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Slezskému 
železničnímu spolku ve výši 20 tis. Kč 
  
Usnesení číslo: 00140/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 20 tis. Kč SLEZSKÉMU 

ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU, IČO: 05424089, se sídlem: Ostravská 661/46, Horní Těrlicko, 

735 42  Těrlicko, na vypravení mimořádného Mikulášského vlaku dne 1. a 2. prosince 2018 

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

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í: 

kapitálové výdaje na: 

§ 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 100                                     o 20 tis. Kč 

z v ý š í: 
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běžné výdaje na: 

§ 3319, pol. 5222, ORJ 100                                                                         o 20 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 43 
Návrh na vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z evidence 
odboru dopravy 
  
Usnesení číslo: 00141/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z evidence odboru dopravy v celkové 

pořizovací hodnotě 355 200,- Kč 

  

2) jmenuje 

  
stálou likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle “Směrnice 

č. 1,2/2007” schválené radou města, vydanou odbory majetkovým a financí a rozpočtu v lednu 

2007 ve složení: 

předseda: Ing. Břetislav Glumbík 

členové: Ing. Martin Pácl 

               Milena Hrnčárková 
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RM_M 44 
Plán zimní údržby místních komunikací na období od 1. 11. 2018           
do 31. 3. 2019, zpracovaný Ostravskými komunikacemi, a. s.                    
a připravenost Dopravního podniku Ostrava, a. s. na zimní období           
v roce 2018/2019 
  
Usnesení číslo: 00142/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
plán zimní údržby místních komunikací na období od 1. 11. 2018 do 31. 3. 2019 zpracovaný 

Ostravskými komunikacemi, a. s. včetně operačního štábu zimní údržby a připravenost 

Dopravního podniku, a. s. na zimní období 2018/2019 

  

 
RM_M 59 
Návrh programu 2. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 12. prosince 2018 
  
Usnesení číslo: 00143/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 2. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 

12. prosince 2018 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle přílohy           

č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_MZP 2 
Projednání vybraných bodů valné hromady obchodní společnosti 
Koordinátor ODIS s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00144/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci na valnou hromadu obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se 

sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00,                                 

IČO 64613895 hlasovat PRO v bodech programu č.: 
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1)  Změny v Tarifu integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS pro 

rok  2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

2)  Kritéria financování veřejné linkové dopravy v ODIS v roce 2019 dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

3)  Odměňování jednatelů společnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: delegovaný, T: 17.12.2018 

 zástupce 

  
 

RM_MZP 1 
Rozhodování o námitkách a v řízeních o přezkoumání úkonů zadavatele 
  
Usnesení číslo: 00145/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) svěřuje 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

rozhodovat o námitkách, podepisovat vyjádření k podnětům a návrhům na přezkoumání úkonů 

zadavatele podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,           

a rozhodovat o podání odporu proti příkazu nebo rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže 

  

 
RM_M 5 
Delegace zástupců statutárního města Ostravy na valné hromady 
  
Usnesení číslo: 00146/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

zrušit svá usnesení č. 159/ZM1418/3 v bodě 2), ze dne 28.1.2015,  č. 899/ZM1418/13                      

v bodě 2), ze dne 20.1.2016 a  č. 1738/ZM1418/27 v bodě č. 2) ze dne 21.6.2017 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

delegovat v souladu s ustanovením § 84 odst. 2) písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů zástupce statutárního města Ostravy na valné 

hromady obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Ostravy v 

následujícím složení: 

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 

Sídlo: Ostrava - Pustkovec, Technologická 372/2, PSČ 708 00, IČO: 25379631            

delegovaný zástupce: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor  

první náhradník:          Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora 

druhý náhradník:         Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora  

třetí náhradník:            Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora  

Garáže Ostrava, a.s. 

Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1167/12, PSČ 702 00, IČ: 25360817 

delegovaný zástupce:   Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor  

první náhradník:            Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora  

druhý náhradník:           Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora  

třetí náhradník:              Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora 

Koordinátor ODIS s.r.o. 

Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ: 64613895 

delegovaný zástupce:   Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor 

první náhradník:            Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora  

druhý náhradník:           Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora  

třetí náhradník:              Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora  

Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. 

Sídlo: Mošnov, č.p. 316, PSČ 742 51, IČO: 60792914 
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delegovaný zástupce:   Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor  

první náhradník:            Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora  

druhý náhradník:           Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora  

třetí náhradník:              Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora  

Ostravské vodárny a kanalizace a. s. 

Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71, IČO: 45193673 

delegovaný zástupce:   Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora  

první náhradník:            Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora   

druhý náhradník:           Mgr. Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora  

třetí náhradník:              Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora   

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 1 
Návrh koupit pozemky v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00147/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

p.p.č. 330/5 

p.p.č. 331/8 

p.p.č. 1010/7 

p.p.č. 1187/13 

p.p.č. 1187/14 

p.p.č. 1187/18 

p.p.č. 1187/27 
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p.p.č. 1439 

p.p.č. 1440 

p.p.č. 1448 

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 7.211.943,- Kč včetně DPH 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 16 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k.ú. Hrabová, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00148/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- části pozemku parc.č. 304/1, orná půda o celkové výměře 117 m2, a to část označená v 

situačním snímku jako “A” o výměře 31 m
2
 a část označená v situačním snímku jako “B” o 

výměře 86 m2 

- část pozemku parc.č. 3134/4, ost. plocha - silnice o výměře 15 m2 

- část pozemku parc.č. 304/38, orná půda o výměře 98 m2 

- část pozemku parc.č. 332/4, orná půda o výměře 18 m2 

- část pozemku parc.č. 333/1, orná půda o výměře 2 m2 

vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 17 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku                            
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00149/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 434/2 - ostatní 

plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava  

s vypůjčitelem Rotary klub Ostrava, zapsaný spolek 

se sídlem: Zkrácená 2703/84, 700 30 Ostrava-Zábřeh 

IČO: 488 09 306 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti v pavilonu K, areálu 
Černé louky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00150/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním sídla společnosti 

TnG-Air Servis s.r.o. 

do budovy č. p. 1167, která je součástí pozemku parc. č. 108 v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

umístěné na adrese: Havlíčkovo nábřeží 1167/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
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RM_M 19 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na část 
pozemku v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava Předchozí souhlas rady města  
s uzavřením nájemní smlouvy k částem pozemku v k.ú. Mariánské Hory, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00151/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro Městský obvod Vítkovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava 

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

města Ostrava, svěřený tomuto městskému obvodu, a to parc.č. 243/1, zahrada o výměře 66 m2 

v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava (ul. Rudná), 

za účelem jeho využití jako zahrada, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou jeden rok, a to 

vždy v 1. říjnu kalendářního roku, 

v souladu s ustanovením čl. 7, odst. (9) písmene u) bod 2 Obecně závazné vyhlášky                        

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

  

2) vydává 

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

předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy dvou částí pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřený tomuto městskému obvodu p.p.č. 168/10, ost. plocha - ost. 

komunikace o výměrách 4,10 m2 a 4,0 m2 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (ul. 

Slévárenská) 

se společností 

Lefond spol. s r.o. 

se sídlem: Slévárenská 404/13, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 268 47 621 

za účelem jejich využití pro zajištění přístupu přes betonové schodiště do budovy - obchodu ve 

vlastnictví společnosti Lefond spol. s r.o. 

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

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

  

 
RM_M 20 
Návrh na nevyužití předkupního práva ke stavbě v k. ú. Hošťálkovice, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00152/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) projednala 

  
nabídku na využití předkupního práva učiněnou podle § 2147 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, v platném znění, ke stavbě č.e. 28, stavba pro rodinnou rekreaci, 

umístěné na pozemku parc. č. 1258/21 v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

  

2) nesouhlasí 

  
s využitím předkupního práva podle § 2147 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,           

v platném znění, ke stavbě č. e. 28, stavba pro rodinnou rekreaci, umístěné na pozemku parc.č. 

1258/21 v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 21 
Návrh na záměr města prodat či neprodat část pozemku parc.č. 718/7  v 
k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovité 
věci v k.ú. Hrabová a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00153/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat  

část pozemku parc.č. 718/7  o výměře 19 m2,  v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Vítkovice, která je dle geometrického 

plánu č. 3098-63/2018, vyhotoveného pro k.ú. Vítkovice, nově označena jako pozemek parc.č. 

718/15    

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

  
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. 1810/2, ost. plocha, ost. komunikace o výměře cca 2 m2 

- část pozemku parc.č. 2574, ost. plocha, ost. komunikace o výměře cca 12 m2 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1  předloženého materiálu 

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih,  

a to: 

- pozemek p.č.st. 6213 

- pozemek p.č.st. 6214 

- pozemek p.č.st. 6215 

- pozemek p.č.st. 6216 

- pozemek p.č.st. 6217 

- pozemek p.č.st. 6218 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 22 
Návrh na záměr města nesměnit pozemky v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, 
návrh koupit pozemky a uzavřít kupní smlouvu s Milnea,s.p. v likvidaci 
  
Usnesení číslo: 00154/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit pozemky v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 1634 

- parc. č. 1639 

- parc. č. 1641 

- parc. č. 1686/2 

- parc. č. 1715 

- parc. č. 1716 

- parc. č. 1717 

- parc. č. 1718 

- parc. č. 1719 

- parc. č. 1725/1 

- parc. č. 1732 

- parc. č. 1738 

- parc. č. 1739 

- parc. č. 1740 

- parc. č. 1741 

- parc. č. 1742 

- parc. č. 1743 

- parc. č. 1744 

- parc. č. 1746 

- parc. č. 1747 

- parc. č. 1748 

- parc. č. 1749 

- parc. č. 1750 

ve vlastnictví ASPET-INVEST s.r.o., se sídlem Jana Šoupala 1597/3, 708 00, Ostrava, Poruba, 

IČO: 268 60 848 

za pozemky v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 1795/104 

- parc. č. 1795/105 

- parc. č. 1950/1 

- parc. č. 1974/1 

- parc. č. 1974/2 

- parc. č. 1974/3 

- parc. č. 1974/4 

- parc. č. 2010 

- parc. č. 2011 

- parc. č. 2012 

- parc. č. 2013 

- parc. č. 2015 

- parc. č. 2016 

- parc. č. 2017 
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- parc. č. 2018 

- parc. č. 2021 

- parc. č. 2025 

- parc. č  2026 

- parc. č  2027 

- parc. č  2028 

vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava. 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem koupit pozemky: 

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 1359/1 

- parc. č. 1359/2 

- parc. č. 1359/4 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 17/2 

v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 521/2 

- parc. č. 521/26 

v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 806/4 

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

- p.č.st. 285 

- p.p.č. 246/1 

- p.p.č. 252/1 

- p.p.č. 254/7 

- p.p.č. 254/8 

- p.p.č. 1044 

- p.p.č. 1045 

- p.p.č. 1064 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 2563/2 

- parc. č. 2563/3 

- parc. č. 2563/4 

- parc. č. 2616 
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v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 774/3 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

- p.p.č. 888/2 

- p.p.č. 1211/2 

- p.p.č. 4399 

- p.p.č. 4454 

v k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Ostrava 

- parc. č. 1800   

vše od: 

MILNEA státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 163 04, Praha 6, 

IČO: 000 16 187 

vše za kupní cenu v celkové výši 1.149.990,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 10 předloženého materiálu 

za podmínky, že bude doložen souhlas Ministerstva financí s přímým prodejem 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 23 
Návrh na prodej části pozemku a uzavření smlouvy kupní a smlouvy           
o zřízení služebnosti v k. ú. Přívoz 
  
Usnesení číslo: 00155/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
08 

 

Rada města 
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1) souhlasí 

  
s návrhem prodat v k. ú. Přívoz, obec Ostrava: 

- část pozemku p.p.č. 971/15, označenou dle geometrického plánu č. 2266-91/2018 jako 

pozemek p.p.č. 971/40 o výměře 16 m2,  nesvěřeno městskému obvodu, 

společnosti EBG plastics CZ s.r.o., IČO 253 68 435, Slovenská 1143/1b, Přívoz,                          

702 00 Ostrava 

za cenu obvyklou ve výši 7.550,- Kč vč. DPH ve výši 1.310,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu v rámci “Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti”  dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby kanalizace DN 500 k pozemku: 

p. p. č. 971/40 – ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

s povinným: 

EBG plastics CZ s.r.o. 

se sídlem Slovenská 1143/1b, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO 253 68 435, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření kupní smlouvy v rámci “Kupní 

smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti” uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 25 
Návrh na souhlas s realizací vodovodní přípojky a napojením                    
na vodovodní řad ve vlastnictví statutárního města Ostrava                        
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, pro spol. JOB AIR Technic a.s. 
  
Usnesení číslo: 00156/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s napojením a realizací vodovodní přípojky na vodovodní řad ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava, které bude vybudováno v rámci stavby  “Opravárenské centrum letadel 2                             

v Mošnově, parc. č. 822/4, 822/5, 822/25, 822/27, 822/101, 822/103, 1421, st. 556, st. 569,          

v k. ú. Mošnov ” a   umístěno v části pozemku p. p. č. 822/5 - ostatní plocha, jiná plocha,              

ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 2771/117, Moravská Ostrava,              

702 00 Ostrava, IČO: 70890692,  v k. ú. Mošnov, obec Mošnov dle přílohy č. 

1/2 předloženého materiálu 

za podmínek správce vodohospodářského majetku  společnosti Severomoravské vodovody 

a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00, Ostrava,  

IČO: 45193665, uvedených ve stanovisku k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení a 

stavební záměr  dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

pro žadatele -  investora 

JOB AIR Technic a.s. 

se sídlem Gen. Fajtla 370, 742 51 Mošnov 

IČO: 277 68 872 

  

 
RM_M 26 
Návrh na svěření majetku městským obvodům Proskovice a Petřkovice 
  
Usnesení číslo: 00157/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek statutárního města Ostravy jakožto 

majetek svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 

14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, a to: 

a) městskému obvodu Proskovice: 

Odvodnění pozemku cvičné louky v hodnotě 7.299.623,70 Kč, inventární číslo 168565, 

umístěno na pozemcích v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1A, 1B předloženého 

materiálu, a to: 

- parc. č. 650/1 - trvalý travní porost, 

- parc. č. 650/5 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

- parc. č. 458 - vodní plocha, vodní nádrž umělá, 

- parc. č. 835/31 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

čtyři pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu 

Proskovice 

b) městskému obvodu Petřkovice: 

Dešťová kanalizace - odvodnění komunikace ul. Jahodová v hodnotě 2.406.306,25 Kč, 

inventární číslo 168206, umístěna na pozemcích  v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, 

dle přílohy č. 2A, 2B předloženého materiálu, a to: 

- parc. č. 1074/5 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 1074/6 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 1076/3 - trvalý travní porost, 

- parc. č. 1076/4 - trvalý travní porost, 

- parc. č. 1077/2 - trvalý travní porost, 

- parc. č. 1080/5 - trvalý travní porost, 

- parc. č. 1082/5 - trvalý travní porost, 

- parc. č. 1084/4 - trvalý travní porost, 

- parc. č. 1086/3 - trvalý travní porost, 

- parc. č. 1918 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 1920 - trvalý travní porost, 

jedenáct pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu 

Petřkovice 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Proskovice a městskému obvodu Petřkovice  dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
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závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění  

  

3) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru 

majetkového podepsal předávací protokol dle bodu 1)  tohoto usnesení a přílohy č. 5 a č. 6 

předloženého materiálu za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o svěření majetku 

městskému obvodu Proskovice a městskému obvodu Petřkovice 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi  

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 29 
Návrh bezúplatně nabýt nemovitou věc v k. ú. Petřkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00158/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem bezúplatně nabýt nemovitou věc v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, a to 

část pozemku parc. č. 1454/2 o výměře 273 m2, dle geodetického zaměření, které je přílohou 

č. 2/3  předloženého materiálu 

od vlastníka: 

Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu, Státní pozemkový úřad,                           

IČO 01312774, sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

do vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

  

2) ukládá 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 30 
Návrh na souhlas se stavební úpravou zpevněné plochy v pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, návrh na uzavření smlouvy           
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní 
smlouvy s Bytovým družstvem 1209 
  
Usnesení číslo: 00159/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
- s užíváním části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 1649/1  - ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k. ú. Poruba-sever obec Ostrava, jako přístupový chodník pro 

přístup k pozemku parc. č.1648 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

- se zřízením, užíváním a udržováním převisu konstrukce balkónů nad pozemkem  ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 1649/1  - ostatní plocha, ostatní komunikace        

v k. ú. Poruba-sever obec Ostrava, 

pro: 

Bytové družstvo 1209 

se sídlem: náměstí Družby 1209/7, Poruba, 708 00 Ostrava 

IČO: 253 87 774 

v rámci stavby “Stavební úpravy a přístavba lodžií BD Náměstí Družby 7, 8” 

dle katastrální situace, která je přílohou č.1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

- užívání části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 1649/1 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace  v k. ú. Poruba-sever obec Ostrava, jako přístupový chodník k 
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pozemku parc. č. 1648 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

- zřízení, užívání a udržování převisu konstrukce balkónů nad pozemkem  ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy parc. č. 1649/1  - ostatní plocha, ostatní komunikace                                  

v k. ú. Poruba-sever obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

Bytové družstvo 1209 

se sídlem: náměstí Družby 1209/7, Poruba, 708 00 Ostrava 

IČO: 253 87 774 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy na 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) 

s 

Bytovým družstvem 1209 

se sídlem: náměstí Družby 1209/7, Poruba, 708 00 

IČO: 253 87 774 

za nájemné ve výši 110,- Kč/m2/rok, tj. 24 337,50 Kč/ročně, za účelem úpravy zadních vstupů 

bytového domu včetně úpravy přístupových chodníků a vybudování převisu konstrukce 

železobetonových lodžií na předmětu nájmu v rámci realizace stavby “Stavební úprava                     

a přístavba lodžií BD náměstí Družby 7, 8”, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 31 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení přípojky NN, 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene            
a smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 
  
Usnesení číslo: 00160/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

města Ostravy: 



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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parc. č. 4155/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Slezská Ostrava 4161, Šmíd, NNk” 

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

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního vedení  přípojky NN 0,4 kV  k pozemku: 

parc. č. 4155/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Slezská Ostrava, 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) rozhodla 

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

provozování podzemního vedení přípojky 2x NN 0,4 kV v pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

p. p. č.  100/38 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 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 

  

4) rozhodla 

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

provozování podzemního kabelového vedení přípojky NN 0,4 kV v pozemcích ve vlastnictví 



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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statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2264/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2264/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Krásné Pole, 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. 9 předloženého materiálu 

  

5) 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 pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 884/50 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Stará Plesná, 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. 12 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 32 
Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům            
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00161/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

provozování podzemního vedení NN 0,4 kV a nadzemního vedení NN 0,4 kV na pozemcích 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č.  1715/1 - zahrada, 



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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parc. č. 1716 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č.  1717/9 - zahrada, 

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 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 NN 0,4 kV v pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č.  1849/4 - orná půda 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy, 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 

  

3) rozhodla 

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

provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č.  4422/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Poruba-sever, 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. 9 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 33 
Návrh na svěření pozemků v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, 
městskému obvodu Martinov 
  
Usnesení číslo: 00162/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemky 

- parc.č. 4444/3 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc.č. 4445/2 ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 

Martinov, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, v platném znění  

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit pozemky 

- parc.č. 4444/3 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc.č. 4445/2 ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 

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

v platném znění  

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 34 
Návrh na svěření nemovitých věcí městským obvodům Hošťálkovice           
a Krásné Pole 
  
Usnesení číslo: 00163/RM1822/4 

(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 
podobě. 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Hošťálkovice dle 

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

znění, 

pozemek parc.č. 30/1 - ostatní plocha, jiná plocha 

pozemek parc.č. 30/2 - zastavěná plocha a nádvoří 

pozemek parc.č. 30/3 - ostatní plocha, zeleň 

budovu č.p. 398, jinou stavbu stojící na pozemku parc.č. 30/2  a pozemku 29/2, 

vše v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

se všemi součástmi a příslušenstvím jenž tvoří: 

oplocení v hodnotě 4.123,- Kč,  inv.č. 171084 

betonové schodiště, pilíř zděný v hodnotě 1.885,- Kč,  inv.č. 171083 

zpevněné plochy v hodnotě  25.794,- Kč, inv.č. 171081 

přípojka elektro v hodnotě   361,- Kč, inv.č. 171085 

přípojka kanalizace, kanalizační šachty v hodnotě  80.921,- Kč, inv.č. 171079 

přípojka vody, vodoměrná šachta v hodnotě  3.596,- Kč, inv.č. 171077 

přípojka plynu v hodnotě  582,- Kč, inv.č. 171080 

(areál Domu zahrádkářů v Hošťálkovicích) 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Hošťálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 

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

pozemek parc.č. 30/1 - ostatní plocha, jiná plocha 

pozemek parc.č. 30/2 - zastavěná plocha a nádvoří 

pozemek parc.č. 30/3 - ostatní plocha, zeleň 

budovu č.p. 398, jinou stavbu stojící na pozemku parc.č. 30/2  a pozemku 29/2, 

vše v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

se všemi součástmi a příslušenstvím jenž tvoří: 

oplocení v hodnotě 4.123,- Kč,  inv.č. 171084 

betonové schodiště, pilíř zděný v hodnotě 1.885,- Kč,  inv.č. 171083 

zpevněné plochy v hodnotě  25.794,- Kč, inv.č. 171081 

přípojka elektro v hodnotě   361,- Kč, inv.č. 171085 

přípojka kanalizace, kanalizační šachty v hodnotě  80.921,- Kč, inv.č. 171079 

přípojka vody, vodoměrná šachta v hodnotě  3.596,- Kč, inv.č. 171077 

přípojka plynu v hodnotě  582,- Kč, inv.č. 171080 

(areál Domu zahrádkářů v Hošťálkovicích) 



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) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Krásné Pole dle čl. 

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

pozemek parc.č.105/1 - ostatní plocha, zeleň 

pozemek parc.č. 105/2 - ostatní plocha, zeleň 

pozemek parc.č. 105/3 - zastavěná plocha a nádvoří, 

stavba čp. 545 občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc.č. 105/3  

vše v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 

se všemi součástmi a příslušenstvím jenž tvoří: 

oplocení vč. opěrné zídky, ocelových vrat a sloupků v hodnotě 13.141,42 Kč,  inv.č. 171104 

venkovní schody betonové v hodnotě 1.974,67 Kč,  inv.č. 171105 

septik v hodnotě 89.498,87 Kč, inv.č. 171099 

zpevněné plochy v hodnotě   91.054,36 Kč, inv.č. 171102 

přípojka kanalizace, betonová jímka, kanalizační šachta v hodnotě  44.701,27 Kč, inv.č. 

171098 

přípojka vody, vodoměrná šachta v hodnotě  9.175,34 Kč, inv.č. 171097 

přípojka plynu v hodnotě  1.366,02 Kč, inv.č. 171101 

(areál Domu zahrádkářů v Krásném Poli) 

 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Krásné Pole dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 

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

pozemek parc.č.105/1 - ostatní plocha, zeleň 

pozemek parc.č. 105/2 - ostatní plocha, zeleň 

pozemek parc.č. 105/3 - zastavěná plocha a nádvoří, 

stavba čp. 545 občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc.č. 105/3  

vše v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 

se všemi součástmi a příslušenstvím jenž tvoří: 

oplocení vč. opěrné zídky, ocelových vrat a sloupků v hodnotě 13.141,42 Kč,  inv.č. 171104 

venkovní schody betonové v hodnotě 1.974,67 Kč,  inv.č. 171105 

septik v hodnotě 89.498,87 Kč, inv.č. 171099 

zpevněné plochy v hodnotě   91.054,36 Kč, inv.č. 171102 

přípojka kanalizace, betonová jímka, kanalizační šachta v hodnotě  44.701,27 Kč, inv.č. 

171098 

přípojka vody, vodoměrná šachta v hodnotě  9.175,34 Kč, inv.č. 171097 

přípojka plynu v hodnotě  1.366,02 Kč, inv.č. 171101 

(areál Domu zahrádkářů v Krásném Poli) 

  



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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5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 35 
Návrh změnit usnesení zastupitelstva města č. 2480/ZM1418/37 ze dne 
19. 9. 2018 
  
Usnesení číslo: 00164/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 2480/ZM1418/37 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem změnit usnesení zastupitelstva města č. 2480/ZM1418/37 ze dne 19. 9. 2018 v bodě 

2), kterým rozhodlo koupit nemovitou věc v k.ú Svinov, obec Ostrava, a to tak, že 

vypouští text “náklady na výmaz veškerých zástavních práv smluvních z níže uvedeného listu 

vlastnictví ve výši 1.500,00 Kč” 

a nahrazuje textem “náklady na výmaz veškerých zástavních práv smluvních z níže uvedeného 

listu vlastnictví ve výši 3.000,00 Kč” 

a s návrhem nahradit v plném rozsahu přílohu č. 3 k usnesení zastupitelstva města                          

č. 2480/ZM1418/37 ze dne 19. 9. 2018 novou přílohou, která tvoří přílohu                                  

č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 



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 55 
Návrh na poskytnutí slevy z nájmu, návrh na záměr pronajmout části 
pozemků v k. ú. Heřmanice, v k. ú. Michálkovice a v k. ú. Muglinov, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00165/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost společnosti Ostravské komunikace, a. s., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské 

Hory, 709 00 Ostrava, IČO 253 96 544 o poskytnutí slevy z nájmu za částečné omezení v 

užívání pronajatých pozemků na parkovišti “Muzejní”, a to: 

- parc. č. 155 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště 

- parc. č. 156 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště 

- parc. č. 159/1 - ostatní plocha, jiná plocha 

- parc. č. 160 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc. č. 3490 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

které užívá na základě nájemní smlouvy ev. č. 3207/2013/MJ ze dne 16. 12. 2013, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 30. 4. 2014 

z důvodu stavebních a archeologických prací spojených s připravovanou výstavbou - projektu 

“Nové Lauby”, dle přílohy č. 1/3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí slevy z nájmu za částečné omezení v užívání pronajatých pozemků na parkovišti 

“Muzejní” 

pro společnost Ostravské komunikace, a. s., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 

709 00 Ostrava, IČO 253 96 544 

ve výši 101.553,48 Kč + DPH v zákonné výši za období od 1. 8. 2018 do 31. 10. 2018 

z důvodu stavebních a archeologických prací spojených s připravovanou výstavbou - projektu 

“Nové Lauby” 

na pozemcích parc. č. 155, parc. č. 156, parc. č. 159/1, parc. č. 160 a parc. č. 3490, vše v k. ú. 



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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Moravská Ostrava, obec Ostrava 

užívaných na základě nájemní smlouvy ev. č. 3207/2013/MJ ze dne 16. 12. 2013, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 30. 4. 2014 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 495/1 - ostatní plocha, silnice o výměře           

36 m2 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou                               

č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

4) rozhodla 

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

- p. p. č. 292/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5,7 m2 

- p. p. č. 750/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10,5 m2, 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

5) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 402/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 7 m2 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou             

č. 4/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 56 
Návrh dodatku k nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 1, bytu               
č. 8 a bytu č. 11 v bytovém domě na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský 
Les. Návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem bytu                
č. 1 v bytovém domě na ul. Pobialova 875/8, Ostrava-Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00166/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě č. 2142/2007/KaB ze dne 

5. 12. 2007, ve znění dodatků č. 1 - 6, na pronájem bytu zvláštního určení bezbariérového 

charakteru č. 11 o velikosti 1+2 v bytovém domě č.p. 3033, který je součástí pozemku parc. č. 

126/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní 
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č. or. 102, Ostrava-Bělský Les, s žadatelem 

panem AXXXXX KXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXX, 

z důvodu prodloužení doby určité nájmu, a to do 31. 12. 2020, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ev. č. 0196/2016/MJ ze dne 

21. 2. 2016, ve znění dodatků č. 1-2, na pronájem bytu zvláštního určení bezbariérového 

charakteru č. 1 o velikosti 1+kk v bytovém domě č.p. 3033, který je součástí pozemku             

parc. č. 126/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní              

č. or. 102, Ostrava-Bělský Les, s žadatelem 

panem JXXXX XXXXXXXX rok narození XXXX, bytem XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXX, zastoupený opatrovníkem statutárním městem Ostrava 

Úřadem městského obvodu Ostrava-Jih, 

 z důvodu prodloužení doby určité nájmu, a to do 30. 6. 2019, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ev. č. 2379/2013/MJ ze dne 

30. 8. 2013, na pronájem bytu zvláštního určení bezbariérového charakteru č. 8 o velikosti 1+2 

v bytovém domě č.p. 3033, který je součástí pozemku parc. č. 126/2, zastavěná plocha a 

nádvoří, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č. or. 102, Ostrava-BělskýLes, s 

žadatelem 

panem MXXXXXXX KXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXXX 

z důvodu prodloužení doby určité nájmu, a to do 31. 12. 2019, 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 
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4) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 3582/2017/MJ ze dne 

15. 12. 2017 na pronájem bytu č. 1 o velikosti 1+1 ve sníženém přízemí bytového domu č.p. 

875, který je součástí pozemku parc. č. 328, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, na ul. Pobialova č. or. 8, Ostrava-Moravská Ostrava, s žadatelem 

panem JXXXXXX OXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, XXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, 

z důvodu prodloužení doby určité nájmu, a to do 31.12. 2020, 

dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 61 
Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 
návrh uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku 
p.p.č. 728/42 v k.ú. Zábřeh nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 00167/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku p.p.č. 728/15  - ost. plocha, jiná plocha  o výměře 11 m2, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, nesvěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, která je dle 

geometrického plánu č. 3435-P11/2017 vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh nad Odrou,  nově 

označená jako pozemek p.p.č. 728/42 - ost. plocha, jiná plocha 

- část pozemku p.p.č. 1095/1 - ost. plocha, silnice o výměře 61 m2, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Ostrava-Jih, která je dle geometrického plánu 

č. 3435-P11/2017 vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh nad Odrou, nově označena jako 

pozemek p.p.č. 1095/54 - ost. plocha, silnice   

společnosti LUCROS SICAV a.s.,  Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 19800,                       

IČO: 285 07 428 

za kupní cenu v celkové výši 58.320,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu  v rámci “Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti” dle přílohy 
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č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby vodovodního přivaděče DN 300 k pozemku: 

p. p. č. 728/42 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

s povinným: 

LUCROS SICAV a.s., se sídlem Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 19800,                           

IČO: 28507428 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření kupní smlouvy v rámci “Kupní 

smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti” uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 51 
Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 00168/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit 

a) rozpočet statutárního města Ostrava na rok 2019 dle příloh č. 1 - 8 předloženého materiálu 

v členění 

příjmy celkem po konsolidaci 9 071 951 tis. Kč 
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financování 1 333 769 tis. Kč 

celkové zdroje po konsolidaci 10 405 720 tis. Kč 

běžné výdaje po konsolidaci 7 558 498 tis. Kč 

kapitálové výdaje 2 847 222 tis. Kč 

celkové výdaje po konsolidaci 10 405 720 tis. Kč 

b) účelové neinvestiční dotace a investiční dotace pro městské obvody na rok 2019 v celkové 

výši 211 597 tis. Kč (vč. převodů nedočerpaných prostředků ve výši 60 403 tis.Kč) dle přílohy 

č. 9 předloženého materiálu  

c) neúčelové neinvestiční dotace pro městské obvody na rok 2019 ve výši 1 212 173 tis.Kč         

a neúčelové investiční dotace pro městské obvody na rok 2019 v celkové výši 258 927 tis.Kč 

(vč. převodů nedočerpaných prostředků ve výši 26 259 tis.Kč) dle přílohy č. 10 předloženého 

materiálu 

d) přerozdělení dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu mezi 

statutárním   městem   Ostrava   a    městskými    obvody   na rok 2019 v celkové výši   

307 097 tis. Kč dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

f) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2019 dle přílohy č. 12  předloženého 

materiálu 

g) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022 dle přílohy č. 13  předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

a) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. se sídlem Čkalovova 6144/20,                       

708 00 Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

b) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. se sídlem Čkalovova 6144/20,                   

708 00 Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle přílohy č. 15 předloženého materiálu 

c) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti 

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

IČO 25911368 dle přílohy č. 16 předloženého materiálu 

d) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti 

AKORD&POKLAD, s.r.o. se sídlem nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh,                           

IČO 47973145 dle přílohy č. 17 předloženého materiálu 

e) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti 

Dům kultury města Ostravy, a.s. se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava,                     
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IČO 47151595 dle přílohy č. 18 předloženého materiálu 

f) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti 

Janáčkův máj, o.p.s. se sídlem ul. 28. října 124/2556, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,          

IČO 26807882 dle přílohy č. 19 předloženého materiálu 

g) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace subjektu 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava se sídlem tř. 17. listopadu 15,                      

708 00  Ostrava-Poruba, IČO 61989100 dle přílohy č. 20 předloženého materiálu 

h) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace subjektu 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava se sídlem tř. 17. listopadu 2172/15,              

708 33  Ostrava-Poruba, IČO 61989100 dle přílohy č. 21 předloženého materiálu 

i) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace subjektu 

Ostravská univerzita se sídlem Dvořákova 138/7, 701 03  Ostrava, IČO 61988987 dle přílohy 

č. 22 předloženého materiálu 

j) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. se sídlem A. Brože 

3124/2, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25816977 dle přílohy č. 23 předloženého materiálu 

k) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace subjektu Nadace na pomoc zvířatům se sídlem Ukrajinská 1536/28,           

708 00 Ostrava-Poruba, IČO 25817981 dle přílohy č. 24 předloženého materiálu 

l) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace subjektu ZO ČSOP ALCES se sídlem V Zálomu 2948/1, Zábřeh,           

700 30  Ostrava, IČO 75093081 dle přílohy č. 25 předloženého materiálu 

m) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace subjektu ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 sídlem č.p. 146,                           

742 54  Bartošovice, IČO 47657901 dle přílohy č. 26 předloženého materiálu 

n) o uzavření dodatku č. 26 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a 

poskytnutí kompenzací za veřejné služby se společností Dopravní podnik Ostrava a.s. se 

sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61974757 dle přílohy          

č. 27 předloženého materiálu 

o) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 
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neinvestiční dotace společnosti Dopravní podnik Ostrava, a s. se sídlem Poděbradova 494/2, 

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61974757 dle přílohy č. 28 předloženého materiálu 

p) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti  Koordinátor ODIS, s.r.o. se sídlem Na Hradbách 1440/16,                                    

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 64613895 dle přílohy č. 29 předloženého materiálu 

q) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční 

účelové dotace subjektu České republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70884561 dle přílohy                        

č. 30 předloženého materiálu 

r) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace společnosti Černá louka, s.r.o. se sídlem Černá louka 3235,                        

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 26879280 dle přílohy č. 31 předloženého materiálu 

s) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční 

účelové dotace subjektu Armáda spásy v České republice, z.s. se sídlem Petržílkova 2565/23, 

158 00 Praha-Stodůlky, IČO 40613411 dle přílohy č. 32 předloženého materiálu 

t) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční 

účelové dotace subjektu Asociace TRIGON, o.p.s. se sídlem Skautská 1045/3,                            

708 00 Ostrava-Poruba, IČO 27027686 dle přílohy č. 33 předloženého materiálu 

u) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční 

dotace společnosti DTO CZ, s.r.o. se sídlem Mariánské nám. 480/5, 709 00 Ostrava-Mariánské 

Hory, IČO 47666439 dle přílohy č. 34 předloženého materiálu 

v) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční 

účelové dotace subjektu Slezská diakonie se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01  Český Těšín, 

IČO 65468562 dle přílohy č. 35 předloženého materiálu 

w) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu SMO na realizaci významných TOP AKCÍ v 

oblasti sportu příjemcům dle přílohy č. 36, a to ve výši dle přílohy předloženého materiálu a 

rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí účelových neinvestičních dotací mezi statutárním 

městem Ostrava a příjemci dle přílohy č. 36 a 37 předloženého materiálu 

x) o poskytnutí účelového investičního příspěvku Národnímu divadlu moravskoslezskému, 

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

IČO 00100528, dle přílohy č. 38 předloženého materiálu 
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y) o poskytnutí účelového investičního příspěvku Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové 

organizaci, se sídlem Pivovarská 3164/15, 729 82 Ostrava-Moravská Ostrava,                         

IČO 00533874, dle přílohy č. 39 předloženého materiálu 

z) o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků Středisku volného času Korunka, 

příspěvkové organizaci, se sídlem Korunní 699/49, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory,           

IČO 75080508, dle přílohy č. 40 předloženého materiálu 

aa) o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků Středisku volného času, Ostrava-Zábřeh, 

příspěvkové organizaci, se sídlem Gurťjevova 1823/8, 700 30 Ostrava-Zábřeh,                              

IČO 75080516, dle přílohy č. 41 předloženého materiálu 

ab) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domu dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, 

příspěvkové organizaci, se sídlem Marie Majerové 1722/23, 708 00 Ostrava-Poruba,               

IČO 75080541, dle přílohy č. 42 předloženého materiálu 

ac) o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků Středisku volného času Ostrava-Moravská 

Ostrava, příspěvkové organizaci, se sídlem Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava-Moravská 

Ostrava, IČO 75080559, dle přílohy č. 43 předloženého materiálu 

ad) o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků Knihovně města Ostravy, příspěvkové 

organizaci, se sídlem na ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,                           

IČO 00097586, dle přílohy č. 44 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočty příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava dle přílohy č. 45 a 

střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací dle přílohy č. 46 předloženého 

materiálu 

  

4) schvaluje 

  
odpisové plány příspěvkových organizací dle přílohy č. 47 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D.  a náměstkyni primátora                            

Mgr. Zuzaně Bajgarové  

předložit zastupitelstvu města ke schválení bod 1) a k rozhodnutí bod 2) předloženého 

materiálu 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 10 
Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava za III. čtvrtletí 2018 
  
Usnesení číslo: 00169/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

projednat zprávu o hospodaření statutárního města Ostrava za 3. čtvrtletí roku 2018 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D.  

předložit zastupitelstvu města k projednání zprávu o hospodaření statutárního města Ostrava za 

3. čtvrtletí roku 2018 dle bodu 1) předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 11 
Návrh na navýšení účelových fondů a snížení rozpočtu výdajů roku 
2018 k zapojení do rozpočtu roku 2019 
  
Usnesení číslo: 00170/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
07 

 

Rada města 

 
  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit navýšení Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 
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o 50 000 tis. Kč a navýšení Fondu pro výstavbu nové koncertní haly o 50 000 tis. Kč 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í   kapitálové výdaje 

na § 3312, pol. 6901, ÚZ 1060, ORJ 160 o 50 000 tis. Kč 

na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170 o 50 000 tis. Kč 

- s n i ž u j e  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 100 000 tis. Kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit snížení rozpočtu výdajů roku 2018 k zapojení do rozpočtu roku 2019 dle důvodové 

zprávy a příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j í   výdaje 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu o 916 695 tis. Kč 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu o 712 613 tis. Kč 

s n i ž u j e  financování 

na pol. 8115, ORJ 120 o 1 629 308 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. 
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předložit zastupitelstvu města ke schválení body 1 - 4 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 50 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 00171/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s převodem částky 850 000 Kč z rezervního fondu Domova pro seniory Kamenec, příspěvkové 

organizace k posílení fondu investic 

  

2) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku organizaci Středisko volného 

času, Ostrava-Zábřeh, p.o. o 9 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 35015, ORJ 120 o 564 tis. Kč (A.1.) 

(A.2.) na ORJ 120, ÚZ 103533063, org. 100000000 o 1 700 tis. Kč 

                                ÚZ 103133063, org. 100000000 o 200 tis. Kč 

(A.3.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 109117017, org. 91000000 o 21 tis. Kč 

                                                ÚZ 109517018, org. 91000000 o 115 tis. Kč 

- běžné výdaje 

(A.2.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5901, ÚZ 103533063 o 981 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063 o 113 tis. Kč 

(A.3.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5011, ÚZ 109117017, org. 109000000 o 15 tis. Kč 

                                                             ÚZ 109517018 o 85 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 109117017, org. 109000000 o 4 tis. Kč 

                                                             ÚZ 109517018, org. 109000000 o 22 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 109117017, org. 109000000 o 2 tis. Kč 

                                                             ÚZ 109517018, org. 109000000 o 8 tis. Kč 
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(C.1.) na ORJ 230, § 2310, pol. 5169 o 700 tis. Kč 

                                            pol. 5171 o 4 800 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 5169 o 1 700 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 5169, ÚZ 107517016, org. 3137 o 6 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107117015, org. 3137 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107100000, org. 3137 o 1 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 5169, org. 8220 o 125 tis. Kč 

(C.2.) na ORJ 100, § 2212, pol. 5171 o 5 566 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 5169, ÚZ 2003 o 700 tis. Kč 

                                            pol. 5169 o 750 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5179, ORJ 133 o 8 tis. Kč (C.3.) 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 136 o 560 tis. Kč (C.4.) 

(C.5.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5011, ÚZ 104513013, org. 95000000 o 17 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 95000000o 2 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 95000000 o 1 tis. Kč 

          na ORJ 180, § 4349, pol. 5169, ÚZ 104513013, org. 95000000 o 11 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 95000000 o 2 tis. Kč 

(C.6.) na ORJ 130, § 4349,pol. 5167, ÚZ 104513013, org. 104000001 o 9 tis. Kč 

                                                            ÚZ 104113013, org. 104000001 o 1 tis. Kč 

                                                            ÚZ 104107601, org. 104000001 o 1 tis. Kč 

(C.7.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5139, ÚZ 103533063, org. 92000001 o 26 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 92000001 o 3 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103107606, org. 92000001 o 2 tis. Kč 

(C.8.) na § 6402, pol. 5364, ÚZ 103133063, ORJ 120, org. 85000000 o 8 tis. Kč 

                                   ÚZ 103533063, ORJ 120, org. 85000000 o 62 tis. Kč 

(C.9.) na ORJ 135, § 6112, pol. 5023 o 1 400 tis. Kč 

                                            pol. 5031 o 300 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 5021 o 300 tis. Kč 

                               § 6211, pol. 5021 o 10 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5172, ORJ 133 o 25 tis. Kč (C.10.) 

(C.11.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5173 o 15 tis. Kč 

                                              pol. 5166 o 11 tis. Kč 

                                              pol. 5134 o 26 tis. Kč 

                                              pol. 5139 o 200 tis. Kč 

na § 1014, pol. 5139, ÚZ 1014, ORJ 190, org. 4271 o 7 tis. Kč (C.12.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7362 o 757 tis. Kč 

                                                             org. 7389 o 436 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7388 o 435 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7326 o 626 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 7255 o 100 tis. Kč 

                                                             org. 7395 o 2 060 tis. Kč 

                                                             org. 7396 o 240 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 
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na § 3592, pol. 5336, ÚZ 35015, ORJ 170, org. 4241 o 564 tis. Kč (A.1.) 

(A.2.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5331, ÚZ 103533063, org. 100000000 o 711 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 100000000 o 86 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103533063, org. 82 o 8 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 82 o 1 tis. Kč 

- převody vlastním fondům 

na § 6330, pol. 4132, ORJ 120 o 7 tis. Kč (C.12.) 

z v y š u j e  

- financování 

na pol. 8115, ÚZ 103133063, ORJ 120, org. 85000000 o 8 tis. Kč 

                      ÚZ 103533063, ORJ 120, org. 85000000 o 62 tis. Kč 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 5171 o 7 200 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 5169 o 8 tis. Kč 

                                            pol. 5169 o 125 tis. Kč 

(C.2.) na ORJ 100, § 2212, pol. 5171, ÚZ 93 o 1 815 tis. Kč 

                               § 3633, pol. 5171, ÚZ 93 o 1 815 tis. Kč 

                               § 3633, pol. 5171 o 605 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 5171 o 1 331 tis. Kč 

na § 2143, pol. 5169, ORJ 300 o 8 tis. Kč (C.3.) 

na § 3745, pol. 5169, ORJ 136 o 560 tis. Kč (C.4.) 

(C.5.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5021, ÚZ 104513013, org. 95000000 o 28 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 95000000 o 4 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 95000000 o 1 tis. Kč 

(C.6.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5021, ÚZ 104513013, org. 104000001 o 9 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 104000001 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107601, org. 104000001 o 1 tis. Kč 

(C.7.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5901, ÚZ 103533063, org. 92000000 o 26 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 92000000 o 3 tis. Kč 

                                                             org. 92000000 o 2 tis. Kč 

(C.9.) na ORJ 135, § 6112, pol. 5021 o 500 tis. Kč 

                                            pol. 5029 o 200 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 5011 o 950 tis. Kč 

                                            pol. 5031 o 180 tis. Kč 

                                            pol. 5032 o 70 tis. Kč 

                                            pol. 5424 o 100 tis. Kč 

                               § 6211, pol. 5424 o 10 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5168, ORJ 133 o 25 tis. Kč (C.10.) 

na § 5311, pol. 5169, ORJ 270 o 252 tis. Kč (C.11.) 

- kapitálové výdaje 
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(C.1.) na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7231 o 435 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7231 o 1 819 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 7040 o 100 tis. Kč 

                                                             org. 7233 o 2 300 tis. Kč 

(C.2.) na ORJ 100, § 2212, pol. 6359, org. 3408 o 700 tis. Kč 

                                            pol. 6121, org. 3093 o 750 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 6 
Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací neupotřebitelných 
movitých věcí svěřených k hospodaření právnické osobě Národní 
divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace a Komorní scéna 
Aréna, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 00172/RM1822/4 

(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: 

• Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, se sídlem ul. Čs. legií 

148/14, 701 04 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 00100528, v pořizovací hodnotě 

135.721 Kč dle přílohy č. 1, č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

• Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 289/2, 701 85 

Ostrava, IČO: 00845035, v pořizovací hodnotě 436.378,16 Kč dle přílohy č. 3, č. 4 a 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci movitých věcí: 

• příspěvkové organizace Národní divadlo moravskoslezské dle  přílohy č. 1 a důvodové 



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 61/87  
  

zprávy předloženého materiálu 

• příspěvkové organizace Komorní scéna Aréna dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedení likvidace movitých věcí: 

• příspěvkové organizaci Národní divadlo moravskoslezské dle přílohy č. 1 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

• příspěvkové organizaci Komorní scéna Aréna dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 21.12.2018 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 27 
Návrh na uzavření Dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí víceletých 
neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury a zachování 
kulturního dědictví uzavřeným s Dolní oblastí VÍTKOVICE, z.s.,                
a fyzickou os. podnikající Patrikem Kohútem 
  
Usnesení číslo: 00173/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 1545/ZM1418/24 
k usnesení č. 05700/RM1418/83 
k usnesení č. 2131/ZM1418/33 
k usnesení č. 08473/RM1418/118 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o změně termínu pro předložení 2. části finančního vypořádání víceleté 

neinvestiční účelové dotace poskytnuté Dolní oblasti VÍTKOVICE, z.s., se sídlem Vítkovice 

3004, 703 00 Ostrava, IČO: 75125285, na realizaci projektu “Provozování části 

zrekonstruované Národní kulturní památky v Dolních Vítkovicích (Vysoká pec č. 1, Gong a 

U6) v letech 2017-2020” dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí víceleté 

neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví                               

ev. č. 1065/2017/KVA uzavřené mezi statutárním městem Ostravou a příjemcem dotace 

uvedeným v bodě 1) tohoto usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o změně termínu pro předložení finančního vypořádání víceleté neinvestiční 

účelové dotace poskytnuté fyzické osobě podnikající Patriku Kohútovi, místo podnikání Na 

Nábřeží 1293/10, 736 01 Havířov - Podlesí, IČO: 65502621, na realizaci projektu “Ostrava v 

plamenech 2018-2020” dle důvodové zprávy a přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí víceleté 

neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví                            

ev. č. 1585/2018/KVA uzavřené mezi statutárním městem Ostravou a příjemcem dotace 

uvedeným v bodě 3) tohoto usnesení dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodů 1) až 4) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města dne             

12. 12. 2018 k rozhodnutí 

 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 28 
Návrh na navýšení schválené neinvestiční účelové dotace spolku YMCA 
Ostrava-Poruba a spolku Provoz Hlubina z.s. 
  

(zn.předkl.) 
87 
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Usnesení číslo: 00174/RM1822/4 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o navýšení neinvestiční účelové dotace poskytnuté spolku YMCA Ostrava-Poruba, 

se sídlem Evžena Rošického 1064/7, Svinov, 72100 Ostrava, IČO: 26534037, na realizaci 

projektu “Ostrava zpívá gospel 2018” o 25.000,- Kč a uzavření Dodatku  č. 1                             

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury a 

zachování kulturního dědictví - jednoleté či jednorázové dotace, ev. č. 3140/2018/KVA, 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a YMCA Ostrava-Poruba, dle přílohy č. 3                       

a důvodové zprávy předloženého materiálu  

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o navýšení neinvestiční účelové dotace poskytnuté spolku Provoz Hlubina, z.s., se 

sídlem Moravská Ostrava 3369, 702 00 Ostrava, IČO: 22847219, na realizaci projektu “Provoz 

Hlubina 2018 - 2020” o 480.000,- Kč a uzavření Dodatku  č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o 

poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví - 

jednoleté či jednorázové dotace, ev. č. 1241/2018/KVA, uzavřené mezi statutárním městem 

Ostrava a Provozem Hlubina, z.s., dle přílohy č. 6 a důvodové zprávy předloženého materiálu  

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

-? s n i ž u j e 

kapitálová rezerva na ORJ 160 

na § 3311 pol. 6901                       o 505 tis. Kč 

-? z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7101     o   25 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5222, ÚZ 7101     o 480 tis. Kč 
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4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města dne              

12. 12. 2018 ke schválení a rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 8 
Návrh na změnu podmínek čerpání a vyúčtování příspěvků 
poskytnutých příspěvkovým organizacím v sociální oblasti 
  
Usnesení číslo: 00175/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 02858/RM1418/42 
k usnesení č. 1423/ZM1418/22 
k usnesení č. 2009/ZM1418/31 
k usnesení č. 09292/RM1418/129 
k usnesení č. 2308/ZM1418/36 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně podmínek čerpání a vyúčtování neinvestičního účelového příspěvku poskytnutého 

Domovu Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, se sídlem 

Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) projednala 

  
a) žádost o změně stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování neinvestičního účelového 

příspěvku Domova Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, IČO 70631841, se 

sídlem Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz dle důvodové zprávy a přílohy 

č. 3 předloženého materiálu 

b) žádost o změně stanovených podmínek a vyúčtování investičního příspěvku Domova 

Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 70631875, se sídlem 

Čujkovova 1717/25, 700 30 Ostrava - Zábřeh dle důvodové zprávy a přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 
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3) doporučuje 

  
a) zastupitelstvu města 

schválit změnu stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování neinvestičního účelového 

příspěvku Domova Slunovrat, Ostrava Přívoz, příspěvková organizace, IČO 70631841, se 

sídlem Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz dle důvodové zprávy a přílohy                          

č. 3 předloženého materiálu 

b) zastupitelstvu města 

schválit změnu stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování investičního příspěvku 

Domova Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 70631875, se sídlem 

Čujkovova 1717/25,  700 30 Ostrava - Zábřeh dle důvodové zprávy a přílohy                                    

č. 4 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.  

předložit návrh dle bodu 3)  tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 24 
Návrh na změny u poskytnutých příspěvků Městské nemocnici Ostrava, 
příspěvková organizace, z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00176/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
40 

  
k usnesení č. 1715/ZM1418/27 
k usnesení č. 2129/ZM1418/33 
k usnesení č. 2321/ZM1418/36 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
žádost Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, o změnu podmínek čerpání a 

závěrečného vyúčtování poskytnutých příspěvků: 
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• investičního příspěvku ve výši 1.250.000,-- Kč na “Nákup tahačů pro koridorovou 

dopravu” 

• investičního příspěvku ve výši 800.000,-- Kč na vypracování projektové dokumentace 

na akci “Chladící provozy v MNO” 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o změně podmínek pro čerpání a termínech závěrečného vyúčtování: 

• investičního příspěvku ve výši 1.250.000,-- Kč na “Nákup tahačů pro koridorovou 

dopravu” 

• investičního příspěvku ve výši 800.000,-- Kč na vypracování projektové dokumentace 

na akci “Chladící provozy v MNO” 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodu č. 2) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 9 
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí účelové dotace             
z rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00177/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 0887/ZM1418/13 
k usnesení č. 2128/ZM1418/33 
k usnesení č. 2324/ZM1418/36 
 
  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatků č.1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelové dotace: 

- ev. č. 2527/2018/SVZ, uzavřené s organizací Renarkon, o.p.s., se sídlem Mariánskohorská 

1328/29, 702 00 Ostrava, IČO 25380443, o prodloužení termínu realizace projektu                          

a závěrečného vyúčtování dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

- ev. č. 0119/2016/SVZ, uzavřené s organizací Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný 

spolek “v likvidaci”, se sídlem Vítkovická 3335, 702 00 Ostrava, IČO 22880011, o zkrácení 

doby závazku nepředat majetek do užívání z titulu výpůjčky či nájmu jinému subjektu, nezcizit 

jej a nepřevést na jinou právnickou nebo fyzickou osobu dle přílohy č. 6 předloženého 

materiálu 

- ev. č. 1177/2018/SVZ, uzavřené s organizací Bílý nosorožec, o.p.s., se sídlem Ladislava 

Ševčíka 420/26, 709 00 Ostrava, IČO 26863901, o rozšíření účelu použití dle přílohy               

č. 9 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na uzavření Dodatků dle bodu 1) tohoto 

usnesení a příloh č. 3,6 a 9 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 12 
Návrh na uzavření smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR 
  
Usnesení číslo: 00178/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR k projektu “Implementace 

Programu zlepšování kvality ovzduší na území města Ostravy” dle přílohy č. 1 předloženého 
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materiálu 

  

 
RM_M 63 
Informace k aktuálnímu průběhu sanačních prací „NÁPRAVNÁ 
OPATŘENÍ - LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 1. realizační etapa“ 
  
Usnesení číslo: 00179/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informace k aktuálnímu průběhu sanačních prací akce „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ - LAGUNY 

OSTRAMO, nadbilanční kaly, 1. realizační etapa“, včetně jednotlivých stanovisek dotčených 

orgánů k materiálu “NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ - LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly,           

1. realizační etapa, prováděcí projekt - Dodatek č.1”  dle příloh č. 1 - 6 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem stanoviska statutárního města Ostravy k materiálu “NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ - 

LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 1. realizační etapa, prováděcí projekt - Dodatek č.1” 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí 

zaslat státnímu podniku DIAMO stanovisko dle bodu 2) předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 04.12.2018 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 52 
Návrh na uzavření smlouvy o outscourcingu s Ostravským muzeem, 
p.o. a spol. Ovanet a.s. 
  
Usnesení číslo: 00180/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy na poskytování služeb outsourcingu informačních technologií s 
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Ostravským muzeem, příspěvkovou organizaci, se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, 

Masarykovo náměstí 1/1, PSČ 70200 a spol. Ovanet a.s. se sídlem: Hájkova 1100/13, Přívoz, 

702 00 Ostrava, IČO:25857568 za cenu nejvýše přípustnou 140 000,- Kč bez DPH/rok dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 62 
Prováděcí smlouva na technickou podporu produktu VMware                        
se spol. MERIT GROUP a. s. 
  
Usnesení číslo: 00181/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření prováděcí smlouvy č. 2018 - 063 k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k 

produktům VMware a souvisejících služeb ze dne 29. 9. 2016 se spol. MERIT GROUP a.s. se 

sídlem Březinova 136/7, 772 00 Olomouc, IČO: 64609995 za cenu 351.025,59 Kč bez          

DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 19 
Zajištění technické podpory pro fyzické servery HP a SAN switche         
v majetku statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00182/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy se společností Proact Czech 

Republic s.r.o., se sídlem: Türkova 2319/5b, 149 00, Praha - Chodov, IČO: 24799629, za cenu 

nejvýše přípustnou 368 000,- bez DPH pro celé období technické podpory, dle přílohy                     

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 20 
Smlouva na technickou podporu IS DESA se společností ICZ a.s. 
  
Usnesení číslo: 00183/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky a o uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické podpory se 

společností ICZ a.s. se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle,   

IČO: 25145444, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti” v souvislosti se 
stavbou “Kanalizace Folvarek, II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 00184/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek, II. 

etapa” mezi vlastníkem: 

XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

a 

oprávněným: 

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 “Kanalizace Folvarek, II. 

etapa” mezi vlastníkem: 

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

a 

oprávněným: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek, II. 

etapa” mezi vlastníkem: 

XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX 

XXX XX XXXXX XXXXX XXX 

a 
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oprávněným: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek, II. 

etapa” mezi vlastníky: 

XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

a 

oprávněným: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek, II. 

etapa” mezi vlastníkem: 

XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

a 

oprávněným: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Oprava vodovodu Mar. Hory - 1. etapa”,                             
poř. č. 234/2018 
  
Usnesení číslo: 00185/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele  a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 

“Oprava vodovodu Mar. Hory - 1. etapa”, v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, dle přílohy           

č. 1 předloženého materiálu se společností: 
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JANKOSTAV s.r.o. 

se sídlem: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava 

IČO: 25855581 

za cenu nejvýše přípustnou 1.890.797,49 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace - ul. 1. máje”,                          
poř. č. 190/2018 
  
Usnesení číslo: 00186/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 10151/RM1418/136 
  
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 o kvalifikaci a zjištění údajů o 

skutečném majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, na realizaci stavby “Rekonstrukce kanalizace v ulici 1. máje u plynojemu MAN” v k. ú. 

Mariánské Hory a v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou 

nabídku pod poř. č. 3: 

HYDROSPOR spol. s r.o. 

se sídlem: Úprkova 966/3, Přívoz, 702 00  Ostrava 

IČO: 47666374 

za cenu nejvýše přípustnou 8.399.172,04 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Čs. legií           
a nám. Msgre. Šrámka”, poř. č. 174/2018 
  
Usnesení číslo: 00187/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
05 

  
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 realizaci stavby 

“Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Čs. legií a nám. Msgre. Šrámka”, k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, 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 Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 

2. Ing. DXXXX KXXX, MBA - OVAK a.s. 

3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. PXXX GXXXXX - OVAK a.s. 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Burdová  - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2019 

 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: 30.06.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. Tovární”, poř. č. 251/2018 
  
Usnesení číslo: 00188/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci 

stavby “Oprava vodovodu ul. Tovární” v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, dle přílohy           

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

HYDROSPOR spol. s r.o. 

se sídlem: Úprkova 966/3, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 47666374 

za cenu nejvýše přípustnou 2.095.380,51 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace                             
v ul. Nádražní (PD+AD+IČ)”, poř. č. 237/2018 
  
Usnesení číslo: 00189/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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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 a kanalizace v ul. Nádražní“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

KONEKO, spol. s r.o. 

se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

IČO: 00577758  

za cenu nejvýše přípustnou 750.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. Gončarovova”, poř. č. 269/2018 
  
Usnesení číslo: 00190/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 

“Oprava vodovodu ul. Gončarovova”, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

STASPO, spol. s r.o. 

Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava 

IČO: 41035704 

za cenu nejvýše přípustnou 1.709.795,12 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Smetanův sad (PD+AD+IČ)”, poř. č. 260/2018 
  
Usnesení číslo: 00191/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 

projektových dokumentací včetně zajištění souvisejících činností v rámci přípravy 

stavby ”Smetanův sad”, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu se společností: 

Ateliér Genius loci, s.r.o. 

Chocholouškova 1527/6, 702 00 Ostrava 

IČO: 64086135 

za cenu nejvýše přípustnou 408.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu ul. V Zahradách 
(PD+AD+IČ)”, poř. č. 263/2018 
  
Usnesení číslo: 00192/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 

projektové dokumentace včetně zajištění souvisejících činností v rámci přípravy 

stavby ”Rekonstrukce vodovodu ul. V Zahradách”, v k. ú. Poruba, obec Ostrava, dle přílohy   

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Ing. Renata Fuková 

Bajgarova 637, 725 26 Ostrava 

IČO: 15497551 

za cenu nejvýše přípustnou 585.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Domov pro seniory - rekonstrukce trafostanice”,    
poř. č. 201/2018 
  
Usnesení číslo: 00193/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 

“Domov pro seniory Čujkovova, Trafostanice 22/04kV”, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

ELTOM, s.r.o. 

Oběžná 163/19, 709 00 Ostrava 

IČO: 25837117 

za cenu nejvýše přípustnou 1.014.998,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka „Oprava kanalizace Puchmajerova - Bankovní“            
poř. č. 249/2018 
  
Usnesení číslo: 00194/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební akci 

„Oprava kanalizace Puchmajerova - Bankovní“, jedná se o opravu jednotné kanalizace 

odstraněním stávajícího nevyhovujícího potrubí a jeho nahrazením potrubím novým, v rozsahu 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

HYDROSPOR spol. s r.o. 

IČO: 47666374 

se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava 

za cenu nejvýše přípustnou: 2.699.409,43 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizace na nábřeží Svazu protifašistických 
bojovníků”, poř. č. 232/2018 
  
Usnesení číslo: 00195/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na  realizaci stavby 

Oprava kanalizace na nábřeží Svazu protifašistických bojovníků“ v Ostravě - Porubě v rozsahu 

přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

ČIPOS Ostrava a.s. 

se sídlem: Harantova 1748/25, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 28706391 

za cenu nejvýše přípustnou 2.859.217,29 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizace ul. Slavíkova”, poř. č. 231/2018 
  
Usnesení číslo: 00196/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na  realizaci stavby 

„Oprava kanalizace Slavíkova Ostrava Poruba“ v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu 

se společností: 

STARTRONIC s. r. o. 

se sídlem: Hlavní třída 6147/52, Poruba, 708 00 Ostrava 

IČO: 25358782 

za cenu nejvýše přípustnou 1.119.446,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 14 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy   
o dílo na realizaci stavby veřejného osvětlení “Ostrava - Heřmanice,    
ul. Vrbická” 
  
Usnesení číslo: 00197/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavby 

veřejného osvětlení ”Ostrava - Heřmanice, ul. Vrbická” v městském obvodu Slezská Ostrava, 

za cenu nejvýše přípustnou 242 691,- Kč bez DPH se společností MSEM, a.s., IČO: 64610080, 

se sídlem Collo-louky 126, 738 01 Frýdek - Místek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 21 
Veřejná zakázka “Stavby veřejného osvětlení - PD, IČ, AD”,                
poř.č. 200/2018 
  
Usnesení číslo: 00198/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na vypracování projektových 

dokumentací pro územní řízení a projektových dokumentací pro provádění staveb včetně 

výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocných územních rozhodnutí a 

výkonu autorského dozoru po dobu realizace staveb pro připravované akce veřejného osvětlení 

v jednotlivých zájmových územích města Ostravy  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: 
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členové:  

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci:    

1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.04.2019 

 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: 30.04.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 3 
Oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu 
Krmelín 
  
Usnesení číslo: 00199/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text odpovědi k oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Krmelín dle 
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přílohy č. 1  předloženého materiálu 

  

 
RM_M 4 
Určení zastupitele, který bude ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., 
spolupracovat s úřadem územního plánování při pořizování územně 
plánovacích dokumentací a jejich změn 
  
Usnesení číslo: 00200/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
89 

   
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit paní Mgr. Zuzanu Bajgarovou jako určeného zastupitele ve smyslu zákona           č. 

183/2006 Sb., při pořizování územně plánovacích dokumentací a jejich změn na území 

statutárního města Ostravy 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

předložit návrh na schválení určeného zastupitele dle bodu 1) tohoto usnesení na zasedání 

zastupitelstva města dne 12.12.2018 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 12.12.2018 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 53 
Návrh na ukončení smluvního vztahu dohodou se Společenstvím 
vlastníků jednotek domu Poštovní 40/4 ve věci poskytnuté neinvestiční 
účelové dotace na zachování a obnovu kulturní památky 
  
Usnesení číslo: 00201/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
89 

   
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o ukončení smluvního vztahu dohodou mezi Statutárním městem Ostrava, 
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sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava, IČO: 00845451 a Společenstvím vlastníků 

jednotek domu Poštovní 40/4, sídlem: Poštovní 40/4, 702 00  Ostrava, IČO: 26820552 ve věci 

poskytnuté neinvestiční účelové dotace na zachování a obnovu kulturní památky dle přílohy  č. 

2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

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

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 12.12.2018 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 40 
Kontrola plnění usnesení rady města za období září až říjen 2018 
  
Usnesení číslo: 00202/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
předloženou kontrolu s tím, že: 

a) usnesení dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu jsou splněna a vyřazují se z dalšího 

sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 3 a 4 předloženého materiálu ponechává ve sledování 

  

 
RM_M 2 
Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem              
v užívání Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00203/RM1822/4 

(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 
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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 7 
Návrh na prodej přebytečného movitého majetku města formou 
elektronické aukce 
  
Usnesení číslo: 00204/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 10377/RM1418/138 
  
Rada města 

  
1) 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 s úpravou 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 
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.01.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
2) stanovuje 

  
nejnižší vyvolávací ceny motorových vozidel v elektronických aukcích zmíněných v bodu 1) 

tohoto usnesení: 

a) automobil Škoda Superb II Elegance 2,0 TDI, RZ: 7T1 4812, VIN: TMBAF73T999032424, 

rok výroby 2009, vyvolávací cena: 141 410,00 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: 120 870,00 Kč, znalecký posudek č.: 118/10/2018 

c) automobil Škoda Superb II Elegance 2,0 TDI, RZ: 6T3 2020, VIN: TMBCF73T299034492, 

rok výroby 2009, vyvolávací cena: 135 090,00 Kč, znalecký posudek č.: 117/9/2018 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření kupních smluv dle přílohy č. 4 předloženého materiálu s vítězi elektronických aukcí 

zmíněných v bodu 1) tohoto usnesení 

  

4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu kupních smluv dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 38 
Souhlas vlastníka s Výhledovým plánem obnovy a údržby na rok 2019 
pro Ozdravné centrum Ještěrka - majetku užívaného na základě 
koncesní smlouvy 2987/2009/ŠK/LPO ze dne 1.1.2010 
  
Usnesení číslo: 00205/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na základě návrhu společnosti  Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 
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6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 253 85 691, s  Výhledovým plánem obnovy a údržby  

na rok 2019  pro Ozdravné centrum Ještěrka  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Návrh na prodej vozidel v majetku města 
  
Usnesení číslo: 00206/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru hospodářské správy 

aby prostřednictvím společnosti eCENTRE, a. s. zajistil realizaci 2 kola elektronické aukce a 

navazující úkony, související s prodejem vozidel: 

a)  automobil Škoda Roomster Styla 1.4, RZ 5T4 9951 ve výši ceny obvyklé 96.937,- Kč 

stanovené znaleckým posudkem č. 2001/2018 

b)  automobil Mercedes Benz Vito , RZ 2T1 80-84 ve výši ceny obvyklé 53.142,- Kč 

stanovené znaleckým posudkem č. 2006/2018 

c)  automobil Škoda Roomster, RZ 5T4 9954 ve výši ceny obvyklé 94.000,- Kč stanovené 

znaleckým posudkem č. 1999/2018. 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
2) stanovuje 

  
vyvolávací ceny ojetých automobilů následovně : 

a)  automobil Škoda Roomster Styla 1.4, VIN TMBMC25J985068043, RZ 5T4 9951 ve  výši 

10.000,- Kč na základě zdůvodnění uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu 

b)  automobil Mercedes Benz Vito , VIN WDF63819413542665, RZ 2T1 80-84 ve výši  

10.000,- Kč na základě zdůvodnění uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu 

c)  a automobil Škoda Roomster, VIN TMBMCJX85068035, RZ 5T4 9954 ve výši ceny 



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 86/87  
  

obvyklé 10.000,- Kč na základě zdůvodnění uvedeného v důvodové zprávě předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 15 
Oprava střešního pláště vč. výměny krytiny v objektu Syllabova 1279 v 
Ostravě Vítkovicích 
  
Usnesení číslo: 00207/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Petr Slanina, Úhledná 456/9, 724 00 Ostrava, 

IČO: 48425753 na provedení opravy střešního pláště včetně výměny krytiny v objektu 

Syllabova  1279 v Ostravě, a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši 279 518,--  Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.11.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 16 
Provedení opravy záložního zdroje „UPS USMPHIP300“ v prostoru 
městského stadionu Vítkovice Aréna na ul. Závodní 2992,                      
703 00 v Ostravě Vítkovicích 
  
Usnesení číslo: 00208/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení opravy záložního zdroje „UPS 

USMPHIP300“ v prostoru městského stadionu Vítkovice Aréna na ul. Závodní 2992, 703 00 v 

Ostravě Vítkovicích zhotoviteli  SCHRACK TECHNIK spol. s r.o., Dolnoměcholupská 2,         

102 00 Praha 10, IČ: 15039137 za cenu 299 600,- Kč bez DPH 
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2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.11.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 36 
Volba přísedící Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 00209/RM1822/4 

(zn.předkl.) 
21 

   
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na zvolení 

• paní Ing. XXXXXX XXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXX, 

XXXXXXXXXX XXXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 

2011) 

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

 


