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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 18.12.2018 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00330/RM1822/7 RM_M 0 Schválení programu 7. schůze rady města konané 

dne 18.12.2018 

35 

00331/RM1822/7 RM_MZP 1 Návrh na jmenování Mgr. Michala Mariánka 

ředitelem Domova pro seniory Iris, 

Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, 

IČO: 70631824 

86 

00332/RM1822/7 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. 

45 

00333/RM1822/7 RM_M 28 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty doc. Ing. 

Ivety Vozňákové, Ph.D., členky zastupitelstva 

města, a RNDr. Jiřiny Kábrtové, ředitelky 

Ostravského muzea, p.o., do Japonska (Ósaka) ve 

dnech 16.-28.11.2018 

72 

00334/RM1822/7 RM_M 29 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana 

Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 

p.o., do Polska ve dnech 14.-19.11.2018 

42 

00335/RM1822/7 RM_M 38 Návrh na souhlas s podáním žádostí o dotaci z 

Integrovaného regionálního operačního programu 

pro projekty “Modernizace učebny 

fyziky-chemie”; “Univerzální přírodovědná 

učebna při ZŠ Chrustova 24, Slezská Ostrava”     

a “Univerzální přírodovědná učebna” 

50 

00336/RM1822/7 RM_M 20 Zahájení přípravy a podání přihlášky do soutěže 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem 

“Obec přátelská seniorům” pro rok 2019 

50 

00337/RM1822/7 RM_M 21 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro 

projekt “Pod jednou střechou” v rámci operačního 

programu INTERREG V-A Česká republika - 

Polsko 

50 

00338/RM1822/7 RM_M 22 Návrh na podání žádosti o dotaci z Operačního 

programu Životní prostředí pro projekt 

“Energetické úspory - ZŠO, Gebauerova, 

odloučené pracoviště Ibsenova” 

50 

00339/RM1822/7 RM_M 23 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro 

projekt “Senioři poznávají Ostravu a Ratiboř”     

v rámci operačního programu INTERREG V-A 

Česká republika - Polsko 

50 

00340/RM1822/7 RM_M 39 Návrh na podání žádosti o dotaci z programu 

INTERREG V-A Slovenská republika - Česká 

republika pro projekt “Se seniory od Ostravy po 

Čadcu” 

50 

00341/RM1822/7 RM_M 24 Projednání návrhů usnesení Správní rady spolku 

Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. 

38 
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00342/RM1822/7 RM_M 25 Projednání návrhu rozpočtu a plánu činností 

zájmového sdružení právnických osob 

TROJHALÍ KAROLINA na rok 2019 spolu       

s odvoláním a volbou člena dozorčí rady 

38 

00343/RM1822/7 RM_VZ 9 Koncese malého rozsahu “Provozování 

bikesharingu v Ostravě”, poř. č. 282/2018 

38 

00344/RM1822/7 RM_VZ 14 Změna usnesení č. 10061/RM1418/135 ze dne 

4.9.2018 

09 

00345/RM1822/7 RM_M 47 Přivlastnění opuštěných movitých věcí a zajištění 

dalšího postupu 

28 

00346/RM1822/7 RM_M 48 Rozhodnutí o neprodloužení termínu odstranění 

vad ze Smlouvy o dílo “Revitalizace 

přednádražního prostoru Svinov, II. etapa” 

28 

00347/RM1822/7 RM_M 2 Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú. 

Nová Ves u Ostravy a návrh na záměr města 

neprodat části pozemku v k. ú. Hošťálkovice, vše 

obec Ostrava 

08 

00348/RM1822/7 RM_M 4 Návrh na souhlas vlastníka pozemků             

s provedením stavby v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

a v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, pro Ostrava 

Airport Multimodal Park s. r. o. 

08 

00349/RM1822/7 RM_M 5 Návrh na souhlas s umístěním přípojek, uzavření 

smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti     

a nájemních smluv 

08 

00350/RM1822/7 RM_M 6 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

se společností OVANET a.s. a Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. 

08 

00351/RM1822/7 RM_M 7 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

00352/RM1822/7 RM_M 8 Návrh na souhlas s rekonstrukcí mostní 

konstrukce na pozemcích ve vlastnictví SMO, 

návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě    

o zřízení služebnosti a návrh na uzavření smlouvy 

o výpůjčce s Moravskoslezským krajem, Správou 

silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 

organizací 

08 

00353/RM1822/7 RM_M 9 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene-služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 

ŘSD, pro statutární město Ostrava 

08 

00354/RM1822/7 RM_M 10 Návrh na záměr města nepronajmout část 

pozemku v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec 

Ostrava 

08 

00355/RM1822/7 RM_M 11 Návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě           

ev. č. 2500/2018/MJ na pronájem jednotky        

č. 3037/5 v domě na ul Horní 3037/110, 

Ostrava-Bělský Les. Návrh dodatku č. 1 k nájemní 

08 
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smlouvě ev. č. 3638/2017/MJ na pronájem 

jednotky č. 3039/106 v domě na ul. Horní 

3039/114, Ostrava-Bělský Les. Návrh dodatku    

č. 4 k nájemní smlouvě ev. č. 1579/2013/MJ na 

pronájem bytu č. 4 v domě na ul. Horní 3033/102, 

Ostrava-Bělský Les. 

00356/RM1822/7 RM_M 12 Návrh na svěření pozemků v k. ú. Krásné Pole     

a Slezská Ostrava, městským obvodům, návrh na 

odejmutí pozemku v k.ú. Martinov, městskému 

obvodu Plesná a svěření městskému obvodu 

Martinov 

08 

00357/RM1822/7 RM_M 13 Návrh na předání vodohospodářského majetku 

statutárního města Ostravy do nájmu společnosti 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a záměr 

pronájmu vodohospodářských staveb           

ve vlastnictví statutárního města Ostrava 

08 

00358/RM1822/7 RM_M 14 Návrh města uzavřít smlouvu o nájmu a dodávce 

elektrické energie v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

08 

00359/RM1822/7 RM_M 27 Odpisový plán na rok 2019 08 

00360/RM1822/7 RM_M 43 Návrh zrušit usnesení RM č. 00248/RM1822/5   

ze dne 4. 12. 2018 

08 

00361/RM1822/7 RM_M 49 Návrh na vydání bezdůvodného obohacení - 

nemovité věci v k. ú.Svinov, obec Ostrava 

08 

00362/RM1822/7 RM_M 44 Ukončení smluvního vztahu s daňovým poradcem 07 

00363/RM1822/7 RM_M 45 Úprava rozpočtu 07 

00364/RM1822/7 RM_M 33 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů    

do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum 

Domeček, příspěvková organizace,           

IČO 70631956, se sídlem Jedličkova 1025/5,    

700 30 Ostrava - Zábřeh 

40 

00365/RM1822/7 RM_M 19 Návrh na změnu podmínek čerpání a vyúčtování 

příspěvků poskytnutých příspěvkové organizaci   

v sociální oblasti 

41 

00366/RM1822/7 RM_M 34 Návrh na odpis nedobytných pohledávek 

právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, 

IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 

728 80 Ostrava 

40 

00367/RM1822/7 RM_M 35 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, 

se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - 

Moravská Ostrava 

40 

00368/RM1822/7 RM_M 3 Žádost Národního divadla moravskoslezského,   

p. o., o změnu podmínek čerpání poskytnutého 

účelového příspěvku na rekonstrukci DJM 

 

 

42 
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00369/RM1822/7 RM_M 37 Poskytnutí finančního daru společnosti KOLA 

PRO AFRIKU o.p.s. na podporu financování 

prodloužení životnosti darovaných kol pro děti    

v Gambii 

87 

00370/RM1822/7 RM_M 18 Příprava projektů v rámci Programu prevence 

kriminality 2019 

86 

00371/RM1822/7 RM_M 40 Návrh na uzavření smluv o zajištění údržby 80 

00372/RM1822/7 RM_M 41 Poskytnutí účelové investiční a neinvestiční 

dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy 

na vybudování ubikace pro vydry říční            

v záchranné stanici Bartošovice 

80 

00373/RM1822/7 RM_M 30 Objednávka realizace bezpečného připojení do 

Metropolitní sítě včetně realizace wi-fi 

83 

00374/RM1822/7 RM_M 31 Návrh dodatku č. 34 ke Smlouvě na poskytování 

služeb elektronických komunikací se společností 

OVANET a.s. 

83 

00375/RM1822/7 RM_M 32 Dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytování služeb 

technické podpory provozu a rozvoje 

informačního systému e-spis se společností        

ICZ a.s. a se společností OVANET a.s. 

83 

00376/RM1822/7 RM_M 46 Uzavření dohody o ochraně osobních údajů se  

spol GORDIC spol. s r.o. 

83 

00377/RM1822/7 RM_VZ 10 Návrh smlouvy na dodávku rozhraní pro integraci 

systému Radnice VERA na elektronickou 

spisovou službu eSpis definovaného podle 

Národního standardu pro elektronické spisové 

služby 

83 

00378/RM1822/7 RM_VZ 11 Smlouva o poskytování služby videokonference se 

spol. K2 atmitec s.r.o. 

83 

00379/RM1822/7 RM_VZ 12 VZMR Pořízení modulu GDPR a technická 

podpora v IS Ginis 

83 

00380/RM1822/7 RM_M 16 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti”  

v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek,   

II. etapa” - část 1 

05 

00381/RM1822/7 RM_M 17 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti”   

v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek,  

II. etapa” - část 2 

05 

00382/RM1822/7 RM_M 26 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 0637/2018/OI/VZKÚ ze dne 02.03.2018       

na realizaci stavby “Posílení vodovodu           

ul. Na Rovince, DN 300” v k.ú. Hrabová, obec 

Ostrava 

05 

00383/RM1822/7 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo pro stavbu “Oprava 

kanalizace v ul. Gurťjevova - PD” 

05 

00384/RM1822/7 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Oprava tlakové stanice - 

Plzeňská”, poř. č. 250/2018 

 

05 
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00385/RM1822/7 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Oprava tlakové stanice -       

Rtm. Gucmana”, poř. č. 247/2018 

05 

00386/RM1822/7 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu -        

ul. Martinovská”, poř. č. 238/2018 

05 

00387/RM1822/7 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Hrušov - dostavba kanalizace v 

lok. Za Tratí a rekonstrukce vodovodu           

ul. Divišova (PD+AD+IČ)”, poř. č. 226/2018 

05 

00388/RM1822/7 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Transformace Domova        

Na Liščině II. (TDS+BOZP)”, poř. č. 163/2018 

05 

00389/RM1822/7 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Rekonstrukce a prodloužení 

ulice Thomayerova”, poř. č. 270/2018 

05 

00390/RM1822/7 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Spojovací mosty, sloupy        

a překlady - MNO, H1, H2, H3”, poř. č. 303/2018 

05 

00391/RM1822/7 RM_VZ 15 Veřejná zakázka “MNO-Výstavba objektu         

s hyperbarickou komorou (DÚR+IČ)”,            

poř. č. 280/2018 

05 

00392/RM1822/7 RM_VZ 16 Veřejná zakázka “Rekonstrukce SSZ křižovatky 

Českobratrská č.1021 x Sokolská třída”,            

poř. č. 302/2018 

05 

00393/RM1822/7 RM_M 36 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti 

do majetku města 

89 

00394/RM1822/7 RM_M 1 Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 84 

00395/RM1822/7 RM_M 15 Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku           

v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 

sousední nemovitosti 

84 

00396/RM1822/7 RM_VZ 8 Úklid garáží MMO na ul. Pašerových v Ostravě - 

Mariánských Horách 

84 

00397/RM1822/7 RM_M 42 Pověření členek zastupitelstva města paní        

Ing. Lucie Baránkové Vilamové, Ph.D., paní         

Ing. Hany Tichánkové a Ing. Jany Vajdíkové,     

k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu 

vstupují do manželství, a stanovení užívání 

závěsného odznaku se státním znakem České 

republiky při významných příležitostech          

a občanských obřadech ve správním obvodu 

statutárního města Ostravy těmito členkami 

zastupitelstva města a náměstky primátora 

statutárního města Ostravy 

21 
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RM_M 0 
Schválení programu 7. schůze rady města konané dne 18.12.2018 
  
Usnesení číslo: 00330/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 7. schůze rady města konané dne 18.12.2018 

  

 
RM_MZP 1 
Návrh na jmenování Mgr. Michala Mariánka ředitelem Domova pro 
seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace,       
IČO: 70631824 
  
Usnesení číslo: 00331/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 10407/RMm1418/30 
k usnesení č. 00022/RM1822/2 
  
Rada města 

  
1) jmenuje 

  
XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

ředitelem Domova pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, se sídlem 

Rybářská 13, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 70631824 

  

2) schvaluje 

  
plat pro Mgr. Michala Mariánka, jmenovaného ředitelem Domova pro seniory Iris, 

Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, se sídlem Rybářská 13,                   

709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 70631824 dle předloženého materiálu  

  

3) vyslovuje 

  
poděkování RNDr. Oldřichu Šeremkovi za dlouholetou práci ve funkci ředitele v Domově pro 

seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace 
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RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dům seniorů    
v Krásném Poli s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00332/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o 
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní 
společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., se sídlem Družební 576, Ostrava,         
PSČ 725 26, IČO: 047 07 214, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2019 společnosti Dům seniorů v 

Krásném Poli s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2019 společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. dle přílohy č.1 

předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
jednateli společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Výtisk, T: 30.06.2020 

 jednatel společnosti 

  
 

RM_M 28 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., 
členky zastupitelstva města, a RNDr. Jiřiny Kábrtové, ředitelky 
Ostravského muzea, p.o., do Japonska (Ósaka) ve dnech 16.-28.11.2018 
  
Usnesení číslo: 00333/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
72 

  
k usnesení č. 10395/RMm1418/30 
  
Rada města 
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1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., členky zastupitelstva 

města, a RNDr. Jiřiny Kábrtové, ředitelky Ostravského muzea, p.o., do Japonska (Ósaka) ve 

dnech 16.-28.11.2018 

  

 
RM_M 29 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Polska ve dnech 14.-19.11.2018 
  
Usnesení číslo: 00334/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 10389/RMm1418/30 
  
Rada města 

  
1) projednala 

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

p.o., do Polska ve dnech 14.-19.11.2018 

  

 
RM_M 38 
Návrh na souhlas s podáním žádostí o dotaci z Integrovaného 
regionálního operačního programu pro projekty “Modernizace učebny 
fyziky-chemie”; “Univerzální přírodovědná učebna při ZŠ Chrustova 24, 
Slezská Ostrava” a “Univerzální přírodovědná učebna” 
  
Usnesení číslo: 00335/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního 

programu v rámci výzvy č. 66 Řídícího orgánu IROP a výzvy Nositele ITI č. 24 - Základní školy 

II pro předkládání projektových záměrů a to pro projekt “Modernizace učebny fyziky-chemie”, 

pro  projekt “Univerzální přírodovědná učebna při ZŠ Chrustova 24, Slezská Ostrava a pro 

projekt “Univerzální přírodovědná učebna” 

  

2) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava jako nositele projektů 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektů a zajištění předložení žádostí o 

dotaci a všech jejich příloh pro projekty dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami 



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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výzvy č. 66 Řídícího orgánu IROP a výzvy Nositele ITI č. 24 v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu v případě, že zastupitelstvo městského obvodu Slezská 

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

  

  

 Vyřizuje: Richard Vereš, T: 31.12.2019 

 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 

  
3) schvaluje 

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

8 000 tisíc Kč (celkové náklady projektu) na zajištění předfinancování projektů v roce 2019 ve 

výši 5 600 tis Kč, přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši          

560 tisíc Kč, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektů uvedených v bodě 1) tohoto usnesení v 

rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava (rozpočet nositele) dle bodu    

3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Richard Vereš, T: 31.12.2019 

 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 20 
Zahájení přípravy a podání přihlášky do soutěže Ministerstva práce       
a sociálních věcí ČR s názvem “Obec přátelská seniorům” pro rok 2019 
  
Usnesení číslo: 00336/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přípravou a podáním žádosti o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro projekt 

“Obec přátelská seniorům 2019” 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením 

žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s 

podmínkami soutěže Ministerstva práce a sociální věcí ČR v případě, že zastupitelstvo 



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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 29.03.2019 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.12.2019 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 21 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Pod jednou 
střechou” v rámci operačního programu INTERREG V-A Česká republika 
- Polsko 
  
Usnesení číslo: 00337/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Pod jednou střechou” z Fondu 

mikroprojektů v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, 

vyhlášeného Euroregionem Silesia, IČO 68941773 se sídlem Horní náměstí 69, 746 01 Opava 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením 

žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s 

podmínkami výzvy Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 

2014-2020 v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti 

o dotaci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 22.02.2019 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 
 



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) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.12.2019 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 22 
Návrh na podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní 
prostředí pro projekt “Energetické úspory - ZŠO, Gebauerova, 
odloučené pracoviště Ibsenova” 
  
Usnesení číslo: 00338/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

“Energetické úspory - ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova” 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením 

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

s podmínkami výzvy č. 100 Operačního programu Životní prostředí v případě, že zastupitelstvo 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 24.01.2019 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 25 578 tis. Kč 

- v roce 2020 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 7 453 tis. Kč, přičemž v této částce je obsaženo 

spolufinancování celkem 7 453 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu “Energetické úspory - ZŠO, 

Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova” v rámci specifikace nároků na rozpočet 

Statutárního města Ostravy dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.12.2020 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 23 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Senioři 
poznávají Ostravu a Ratiboř” v rámci operačního programu INTERREG 
V-A Česká republika - Polsko 
  
Usnesení číslo: 00339/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Senioři poznávají Ostravu a 

Ratiboř” z Fondu mikroprojektů v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 

2014-2020, vyhlášeného Euroregionem Silesia, IČO 68941773 se sídlem Horní náměstí 69,    

746 01 Opava 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením 

žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s 

podmínkami výzvy Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 

2014-2020 v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti 

o dotaci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 22.02.2019 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 30.06.2020 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 39 
Návrh na podání žádosti o dotaci z programu INTERREG V-A Slovenská 
republika - Česká republika pro projekt “Se seniory od Ostravy po 
Čadcu” 
  
Usnesení číslo: 00340/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přípravou a podáním žádosti o dotaci z programu INTERREG V-A Slovenská republika - 

Česká republika pro projekt “Se seniory od Ostravy po Čadcu” 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením 

žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s 

podmínkami Fondu malých projektů Regionu Bílé Karpaty programu INTERREG V-A 

Slovenská republika - Česká republika v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 22.02.2019 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 30.11.2020 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
4) souhlasí 

  
s uzavřením Dohody o spolupráci partnerů na malém projektu “Se seniory od Ostravy po Čadcu” 

realizovaného z prostředků programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika mezi 

Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a městem Čadca 

za účelem podání žádosti a realizaci projektu “Se seniory od Ostravy po Čadcu” dle 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. 
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zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 24 
Projednání návrhů usnesení Správní rady spolku Řemeslný inkubátor 
Ostrava z.s. 
  
Usnesení číslo: 00341/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se schválením plánu činností a rozpočtem spolku Řemeslný 

inkubátor Ostrava z.s. na rok 2019 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s uzavřením nájemní smlouvy, která bude uzavřena mezi 

spolkem Řemeslný inkubátor z.s., IČO 05471052, se sídlem Vítkovická 3366, Ostrava - 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava a spolkem Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, se 

sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 25 
Projednání návrhu rozpočtu a plánu činností zájmového sdružení 
právnických osob TROJHALÍ KAROLINA na rok 2019 spolu s odvoláním 
a volbou člena dozorčí rady 
  
Usnesení číslo: 00342/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se schválením rozpočtu a plánu činností zájmového 

sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA  na rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s odvoláním z funkce člena dozorčí rady zájmového 

sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA Ing. XXXXXX XXXXXXXXX 

  



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) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s volbou do funkce člena dozorčí rady zájmového sdružení 

právnických osob TROJHALÍ KAROLINA Ing. XXXXXXXXX XXXXX 

  

 
RM_VZ 9 
Koncese malého rozsahu “Provozování bikesharingu v Ostravě”,     
poř. č. 282/2018 
  
Usnesení číslo: 00343/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek na koncesi malého rozsahu, jejíž předmětem je poskytování 

služeb souvisejících s provozováním systému veřejného sdílení jízdních kol, tzv. bikesharingu 

na území města Ostravy a okolí v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

2. Ing. Václav Palička - odbor strategického rozvoje 

3. Ing. Radek Březina - odbor strategického rozvoje 

4. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

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

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Bc. Jan Ševčík, DiS. - odbor strategického rozvoje 

3. Ing. Daniel Minařík, Ph.D. - odbor strategického rozvoje 

4. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

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

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit všechny potřebné úkony této koncese malého rozsahu 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.03.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VZ 14 
Změna usnesení č. 10061/RM1418/135 ze dne 4.9.2018 
  
Usnesení číslo: 00344/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 07133/RM1418/100 
k usnesení č. 09785/RMm1418/29 
k usnesení č. 10061/RM1418/135 
  
Rada města 

  
1) mění 

  
své usnesení č. 10061/DM1418/135 ze dne 4.9.2018 bod 2) tak, jak je uvedeno                   

v důvodové zprávě předloženého materiálu s úpravou 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru dopravy 

informovat společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář se sídlem Jakubská 121/1,          

602 00 Brno, IČO 283 05 043, o rozhodnutí  rady města k zabezpečení potřebných úkonů 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 47 
Přivlastnění opuštěných movitých věcí a zajištění dalšího postupu 
  
Usnesení číslo: 00345/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
že statutární město Ostrava si přivlastňuje tyto opuštěné věci: 

- vozidlo tovární značky ŠKODA, model ŠKODA FABIA SCAMEX01A8CFRM5/-/-, rok 

prvního zaevidování  2000, registrační značky BA934SA, číslo karoserie 

(VIN):    TMBNB46Y300 7723 včetně všech movitých věcí nacházejících se v daném vozidle 

- vozidlo tovární značky VOLKSWAGEN, model VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 3C, 

rok prvního zaevidování 2006 (v ČR 2009), registrační značky 6T3 3396, číslo karoserie (VIN): 

WVWZZZ3CZ7E052847 včetně všech movitých věcí nacházejících se v daném vozidle 

  

 



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 48 
Rozhodnutí o neprodloužení termínu odstranění vad ze Smlouvy o dílo 
“Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 00346/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o neprodloužení termínu odstranění vad ze záruky uplatněných statutárním městem Ostrava, 

sídlem Prokešovo náměstí 8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 008 45 451, jakožto 

objednatelem, vůči společnosti IMOS Brno, a.s., sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 

Brno, IČO: 253 22 257, jakožto zhotovitelem, ze Smlouvy o dílo ev. č. objednatele – města: 

1661/2011/OER, na provedení stavby „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ 

a stavby „Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova“, a to dle důvodové zprávy a žádosti v příloze 

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 2 
Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú. Nová Ves u Ostravy      
a návrh na záměr města neprodat části pozemku v k. ú. Hošťálkovice, 
vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00347/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava: 

pozemek p.p.č. 491/14, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat části pozemku p.č. 1945/12 v k. ú. Hošťálkovice, obec 

Ostrava: 

- část pozemku p.č. 1945/12 označenou dle GP č. 1072-38/2017 jako pozemek p.č. 1945/39 o 

výměře 193 m2, 

- část pozemku p.č. 1945/12 označenou dle GP č. 1072-38/2017 jako pozemek  p.č. 1945/40 o 

výměře 193 m2 
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ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 

  

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: 30.01.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 4 
Návrh na souhlas vlastníka pozemků s provedením stavby v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov a v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, pro Ostrava 
Airport Multimodal Park s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 00348/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
v souladu s ustanovením  § 184a, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, s umístěním stavby “Ostrava Airport Multimodal Park - 3. Etapa” na pozemcích ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- parc. č. 1122/1 

- parc. č. 1122/57 

- parc. č. 1122/58 

- parc. č. 1122/59 

- parc. č. 1122/60 

- parc. č. 1129/29 

vše v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice 

- p. p. č. 1316/2 

- p. p. č. 1323 

- p. p. č. 1324/2 

- p. p. č. 1325/2 

- p. p. č. 1325/3 

- p. p. č. 1325/4 

- p. p. č. 1328/1 

- p. p. č. 1328/2 

- p. p. č. 1329/1 

- p. p. č. 1329/4 

- p. p. č. 1331/2 

- p. p. č. 1331/8 

- p. p. č. 1331/9 
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- p. p. č. 1331/10 

- p. p. č. 1331/14 

- p. p. č. 1332/2 

- p. p. č. 1332/3 

- p. p. č. 1332/4 

- p. p. č. 1332/5 

- p. p. č. 1332/19 

- p. p. č. 1332/20 

- p. p. č. 1332/23 

- p. p. č. 1332/24 

- p. p. č. 1332/28 

- p. p. č. 1338/9 

- p. p. č. 1338/12 

- p. p. č. 1338/18 

- p. p. č. 1339/3 

- p. p. č. 1339/40 

- p. p. č. 1340/19 

- p. p. č. 1340/98 

- p. p. č. 1366/13 

- p. p. č. 1366/17 

- p. p. č. 1366/19 

- p. p. č. 1367/1 

- p. p. č. 1367/2 

- p. p. č. 1367/4 

- p. p. č. 1432 

- p. p. č. 1438 

- p. p. č. 1439 

- p. p. č. 1454 

- p. p. č. 1455 

- p. p. č. 1467/3 

- p. p. č. 1467/4 

- p. p. č. 1467/5 

- p. p. č. 1467/16 

- p. p. č. 1467/17 

- p. p. č. 1467/18 

- p. p. č. 1467/19 

- p. p. č. 1468/2 

- p. p. č. 1468/3 

- p. p. č. 1468/4 

- p. p. č. 1523 

- p. p. č. 1524 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

dle situačního výkresu, který je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 
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RM_M 5 
Návrh na souhlas s umístěním přípojek, uzavření smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a nájemních smluv 
  
Usnesení číslo: 00349/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 495/1 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

pro investora: 

Podlahy Gajdoš s. r. o. 

se sídlem Koněvova 728/102a, Heřmanice, 713 00 Ostrava 

IČO 045 62 178, 

v rámci stavby “Vodovodní přípojka pro budovu parc. č. 408/2”, 

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

  

2) rozhodla 

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

zřízení, vedení, provozování a údržby vodovodní přípojky k pozemku: 

p. p. č. 495/1 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

Podlahy Gajdoš s. r. o. 

se sídlem Koněvova 728/102a, Heřmanice, 713 00 Ostrava 

IČO 045 62 178, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 495/1 - ostatní plocha, 

silnice o výměře 36 m2 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 

s nájemcem: 
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Podlahy Gajdoš s. r. o. 

se sídlem Koněvova 728/102a, Heřmanice, 713 00 Ostrava 

IČO 045 62 178 

za účelem vybudování inženýrské sítě - vodovodní přípojky v rámci stavby “Vodovodní 

přípojka pro budovu parc. č. 408/2” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok tj. 3.240,- Kč ročně 

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

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě - vodovodní přípojky v 

pozemku p. p. č. 495/1 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava ve prospěch každého vlastníka pozemku 

p. č. st. 408/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Heřmanice, č. p. 728, tech. 

vyb. v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava do veřejného seznamu, nejpozději však 31.12.2022 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 402/14 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

pro investora: 

ATELIÉR TOP KLIMA s. r. o. 

se sídlem Klicperova 614/2, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO 268 23 349, 

v rámci stavby “Obchodní zázemí ATK, vodovodní přípojka”, 

dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 4/2 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

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

zřízení, vedení, provozování a údržby vodovodní přípojky k pozemku: 

p. p. č. 402/14 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

ATELIÉR TOP KLIMA s. r. o. 

se sídlem Klicperova 614/2, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO 268 23 349, 
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dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 402/14 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

s nájemcem: 

ATELIÉR TOP KLIMA s. r. o. 

se sídlem Klicperova 614/2, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO 268 23 349 

za účelem vybudování inženýrské sítě - vodovodní přípojky v rámci stavby “Obchodní zázemí 

ATK, vodovodní přípojka” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok tj. 630,- Kč ročně 

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

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě - vodovodní přípojky v 

pozemku p. p. č. 402/14 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava ve prospěch každého vlastníka pozemků 

p. p. č. 339/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 339/4 - zahrada, p. p. č. 508 - ostatní 

plocha, jiná plocha, všechny v k. ú. Muglinov, obec Ostrava do veřejného seznamu, nejpozději 

však 31.12.2022 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti se společností OVANET a.s. a Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. 
  
Usnesení číslo: 00350/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

parc. č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

p. p. č. 1/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 925/6 - ostatní plocha, silnice, 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, pro: 
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OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava 

IČO: 25857568 

v rámci stavby “Optická trasa Sad Boženy Němcové”, dle situačního výkresu, který je přílohou 

č. 1/3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení a 

provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k částem pozemků: 

parc. č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

p. p. č. 1/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 925/6 - ostatní plocha, silnice, 

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

OVANET a.s. 

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

IČO: 25857568 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

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

parc. č. 3079/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3079/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3079/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3079/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava, pro: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČO: 04084063 

v rámci stavby “11010-077249-MIMO4x4_O2_M8_T_OSYPL_OK”, dle situačního výkresu, 

který je přílohou č. 3/3 předloženého materiálu  

  

  

4) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení a 
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provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k částem pozemků: 

parc. č. 3079/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3079/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3079/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3079/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČO: 04084063 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 7 
Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům        
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00351/RM1822/7 

(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 přípojky NN 0,4 kV včetně přípojkové skříně na pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č.  1558 - lesní pozemek 

v k. ú. Hošťálkovice, 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 vedení přípojky 2x NN 0,4 kV včetně přípojkové skříně na pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č.  793/379 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
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se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 8 
Návrh na souhlas s rekonstrukcí mostní konstrukce na pozemcích       
ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě      
o zřízení služebnosti a návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce            
s Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkovou organizací 
  
Usnesení číslo: 00352/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s  rekonstrukcí mostní konstrukce na  pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3595 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 3737 - ostatní plocha, neplodná půda, 

parc. č. 3594 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

p. p. č. 491/10 - ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 491/12 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 491/16 - ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 491/39 - ostatní plocha, neplodná půda, 

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

parc. č. 4462/5 - ostatní plocha, neplodná půda, 

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

pro: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 708 90 692 

zastoupený 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

středisko: Ostrava 

IČO: 00095711 

DIČ: CZ00095711 

v rámci realizace stavby “Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok 

Odra” 
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dle koordinační situace stavby, která je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

umístění, udržování, provádění oprav a rekonstrukce mostní konstrukce na pozemcích: 

parc. č. 3595 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

p. p. č. 491/10 - ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 491/12 - ostatní plocha, jiná plocha, 

oba v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

Moravskoslezským krajem 

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 708 90 692 

zastoupený 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava 

středisko:  Ostrava 

IČO: 00095711 

DIČ: CZ00095711 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně půjčitele 

uzavřít smlouvu o výpůjčce k nemovitostem ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- pozemek p.p.č. 491/10, ost. plocha - silnice o výměře 569 m2 

- pozemek p.p.č. 491/12, ost. plocha - jiná plocha o výměře 569 m2 

- část pozemku p.p.č. 491/16, ost. plocha - silnice o výměře 19 m2 

- část pozemku p.p.č. 491/39, ost. plocha - neplodná půda o výměře 47 m2 

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

- část pozemku parc.č. 4462/5, ost. plocha - neplodná půda o výměře 63 m2 

v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 

- část pozemku parc.č. 3737, ost. plocha - neplodná půda o výměře 23 m2 

- část pozemku parc.č. 3594, ost. plocha - manipulační plocha o výměře 22 m2 

- pozemek parc.č. 3595, ost. plocha - manipulační plocha o výměře 114 m2 

vše v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

s 

Moravskoslezským krajem 

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

IČO: 70890692 

DIČ: CZ70890692 

zastoupený: 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 
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se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

středisko Ostrava 

IČO: 00095711 

DIČ: CZ00095711 

za účelem rekonstrukce mostního svršku, obnovy protikorozní ochrany nosné konstrukce mostu 

a sanace spodní stavby mostu v rámci realizace stavby “Silnice II/479 Ostrava, ulice Opavská, 

mosty 479-004 přes vodní tok Odra”, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 9 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti      
k pozemkům ve vlastnictví ŘSD, pro statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00353/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti zřízení, 

provozování a udržování  světelně signalizačního zařízení k pozemkům: 

parc. č. 12/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 12/19 - ostatní plocha, zeleň 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

parc. č. 3818/1 - ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

p. p. č. 1392/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava  s povinným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO 65993390 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 10 
Návrh na záměr města nepronajmout část pozemku v k.ú. Kunčice     
nad Ostravicí, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00354/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o záměru města nepronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to parc. 

č. 382/15- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec 

Ostrava, dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 2500/2018/MJ na pronájem 
jednotky č. 3037/5 v domě na ul Horní 3037/110, Ostrava-Bělský Les. 
Návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 3638/2017/MJ na pronájem 
jednotky č. 3039/106 v domě na ul. Horní 3039/114, Ostrava-Bělský Les. 
Návrh dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ev. č. 1579/2013/MJ na pronájem 
bytu č. 4 v domě na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les. 
  
Usnesení číslo: 00355/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 2500/20108/MJ ze dne 

20. 6. 2018, jejímž předmětem je pronájem jednotky č. 3037/5, vymezené podle zákona o 

vlastnictví bytu, způsob využití - byt, o velikosti 1+kk, umístěné ve 2. nadzemním podlaží 

bytového domu  č. p. 3037, část obce Bělský Les, který stojí na pozemku parc. č. 126/11, 

zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č. or. 110, 

Ostrava-Bělský Les, s žadatelem 

panem JXXXXXXXXX PXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXX XXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX 

z důvodu prodloužení doby nájmu, a to do 24. 6. 2019, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 3638/2017/MJ ze dne 

21. 12. 2017, jejímž předmětem je pronájem části jednotky č. 3039/106, vymezené podle zákona 

o vlastnictví bytů, způsob využití - jiný nebytový prostor, umístěné v 1. podzemním podlaží 

bytového domu  na č.p. 3039, část obce Bělský Les, který stojí na pozemku parc. č. 126/15, k.ú. 

Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č. or. 114, Ostrava-Bělský Les, sestávající se ze 4 

místností, a to 016 - klubovna, 020 - šatna, 021 - sprcha a 022 - WC, o celkové výměře 45,68 m2, 

s žadatelem 

Handy Club Ostrava, zapsaný spolek, IČO: 012 59 857, se sídlem Závodní 272/29, 700 30 
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Ostrava-Hrabůvka, 

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

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ev. č. 1579/2013/MJ ze dne 

15. 5. 2013, ve znění dodatku č. 1-3, jejímž předmětem je  pronájem bytu zvláštního určení 

bezbariérového charakteru č. 4, o velikosti 1+3 umístěného v 2. nadzemním podlaží bytového 

domu 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 102, Ostrava-Bělský Les, s žadatelkou 

JXXXXXXX GXXXXXXXX, rok narození XXXXX bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, 

z důvodu prodloužení doby nájmu, a to do 31. 12. 2020 a změny výměry podlahové plochy bytu 

pro stanovení výše nájemného, 

dle přílohy č. 9  předloženého materiálu 

  

 
RM_M 12 
Návrh na svěření pozemků v k. ú. Krásné Pole a Slezská Ostrava, 
městským obvodům, návrh na odejmutí pozemku v k.ú. Martinov, 
městskému obvodu Plesná a svěření městskému obvodu Martinov 
  
Usnesení číslo: 00356/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek 

- parc.č. 63 ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 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 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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označit pozemek 

- parc.č. 63 ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 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  

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek 

- parc.č. 5033/1 orná půda 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská 

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

Ostravy, v platném znění  

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit pozemek 

- parc.č. 5033/1 orná půda 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská 

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

platném znění  

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

odejmout pozemek parc.č. 3435/97 ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava v souladu s ustanovením §132 odst. 1 zákona          

č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze svěření městskému 

obvodu Plesná 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek 

- parc.č. 3435/97 ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
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Martinov, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, v platném znění  

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit pozemek 

- parc.č. 3435/97 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  

  

8) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) - 7)  tohoto usnesení 

  

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.01.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 13 
Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města 
Ostravy do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.       
a záměr pronájmu vodohospodářských staveb ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00357/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy v celkové pořizovací ceně 

98.463.015,92 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000 ve 

znění pozdějších dodatků do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

I. Dokončené investiční akce statutárního města Ostravy v celkové pořizovací ceně 

97.504.323,92 Kč 

- Kanalizace jednotná DN 250, DN 300, DN 400, DN 500, DN 600 celkové délky 4 985, 23 m 

včetně 126 kusů kanalizačních šachet DN 1000 a dešťová kanalizace celkové délky 153,8 m 

včetně 5 kusů kanalizačních šachet DN 1000 uložená v pozemcích parc. č. 3818/1, parc. č. 
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3118/16, parc. č. 3827/1, parc. č. 3827/7, parc. č. 3827/6, parc. č. 3827/5, parc. č. 1413/6, parc. č. 

1407, parc. č. 1406, parc. č. 1413/5, parc. č. 1413/4, parc. č. 1413/2, parc. č. 1413/1, parc. č. 

1413/7, parc. č. 1412/3, parc. č. 1392, parc. č. 1315, parc. č. 3491, parc. č. 3495, parc. č. 3488, 

parc. č. 3498, parc. č. 3484, parc. č. 3482, parc. č. 3480, parc. č. 3515, parc. č. 3512, parc. č. 

3487/21, parc. č. 3487/3, parc. č. 3818/23, parc. č. 3818/19, parc. č. 1842/1, parc. č. 1846/4, parc. 

č. 1846/3, parc. č. 1830/2, parc. č. 1830/3, parc. č. 1830/1, parc. č. 1831/2, parc. č. 1838/3, parc. 

č. 1838/16, parc. č. 1838/14, parc. č. 3827/2,  parc. č. 1344/2, parc. č. 1348/2, parc. č. 1352/2, 

parc. č. 1356/3, parc. č. 1356/5, parc. č. 1358/4, parc. č. 1324/3, parc. č. 1323/2, parc. č. 1321/9, 

parc. č. 1319/2, parc. č. 1318/5, parc. č. 3514/11, parc. č. 3516, parc. č. 3511/12, parc. č. 3509/1, 

parc. č. 3510, parc. č. 3504/4, parc. č. 3501/3, parc. č. 3499/1, parc. č. 3496, parc. č. 3492/3, parc. 

č. 3487/2, parc. č. 3485/3, parc. č. 3486/3, parc. č. 1330/2, parc. č. 1331/2, parc. č. 1296/2, parc. 

č. 1302/6, parc. č. 1302/3, parc. č. 1312/3, parc. č. 1314/3, parc. č. 3599, parc. č. 3594, parc. č. 

3591, parc. č. 3589, parc. č. 3586, parc. č. 3577, parc. č. 3579, parc. č. 3575, parc. č. 3576/1, 

parc. č. 3585/1, parc. č. 1302/5, parc. č. 1302/4, parc. č. 1302/2, parc. č. 1302/1, parc. č. 3590/20, 

parc. č. 3590/25, parc. č. 3590/1, parc. č. 3590/19, parc. č. 3590/23, parc. č. 3590/21, parc. č. 

3590/18, parc. č. 3598/6, parc. č. 1280, parc. č. 3637, parc. č. 3559, parc. č. 3561/1, parc. č. 

3561/2, parc. č. 3567, parc. č. 3569, parc. č. 3542, parc. č. 3563/2, parc. č. 3590/14, parc. č. 

3590/15, parc. č. 3590/16, parc. č. 3590/17, parc. č. 3571/3, parc. č. 3751/33, parc. č. 41/2, parc. 

č. 3828/1, parc. č. 60, parc. č. 3815/1, parc. č. 57/2, parc. č. 56/3, parc. č. 54/1, parc. č. 61, parc. 

č. 3665, parc. č. 3486/3, parc. č. 1665/5 vše v k. ú. Stará Bělá a parc. č. 248/3, parc. č. 272, parc. 

č. 110/117, parc. č. 110/114 vše v k. ú. Dubina u Ostravy, vše obec Ostrava. Stavby byly 

kolaudovány kolaudačním souhlasem č. 55/18/VH/K ze dne 9. 7. 2018 a vybudovány v rámci 

akce “Kanalizace Folvarek II. etapa - 1., 2. a 3. část”, ORG 7032, v pořizovací ceně 

80.494.885,09 Kč. 

- Kanalizace DN 300 celkové délky 42,45 m včetně 1 kusu kanalizační šachty DN 1000 uložená 

v pozemcích parc. č. 966/3 a parc. č. 966/4 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava. 

Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 71/18/VH/K ze dne 28. 8. 2018             

a vybudována v rámci akce “Rekonstrukce kanalizace v ul. K. H. Máchy”, ORG 7313,          

v pořizovací ceně 1.585.709,00 Kč. 

- Stoky DN 200, DN 250, DN 300 celkové délky 1134,79 m včetně 29 kusů kanalizačních šachet 

DN 1000, výtlaku PE 100 D 110 včetně 1 kusu kanalizační šachty DN 1000, propoj potrubí DN 

300 délky 5,23 m. Na výtlaku je umístěna čerpací stanice STRATE AWALIFT 74 - 1,5 kW, 

vysunutá 2 m nad terén se samostatnou vodovodní přípojkou PE 100 D 32 délky 2,72 m a 

přípojkou NN délky 173,89 m včetně rozvaděčů a ovládacích prvků přenosu dat. Stavby vodního 

díla byly realizovány na pozemcích parc. č. 1915/1, parc. č. 798, parc. č. 791, parc. č. 788, parc. 

č. 799/6, parc. č. 728/20, parc. č. 728/22,  parc. č. 1818/44, parc. č. 1849/4, parc. č. 1849/2, parc. 

č. 1849/5, parc. č. 1089/2, parc. č. 1920, parc. č. 1082/5, parc. č. 1080/5, parc. č. 1077/2, parc. č. 

1918, parc. č. 1084/4, parc. č. 1916, parc. č. 936, parc. č. 1922/6, parc. č. 1922/1, parc. č. 1900/1, 

parc. č. 1924, parc. č. 958/7, parc. č. 958/6, parc. č. 1917 vše v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec 

Ostrava. 

Stavby byly kolaudovány kolaudačním souhlasem č. 79/18/VH/K ze dne 11. 9. 2018             

a vybudovány v rámci akce “Petřkovice - kanalizační stoky, odkanalizování obce - část B -      

II. a III. etapa”, ORG 7337, v pořizovací ceně 13.257.146,93 Kč. 

- Kanalizační stoka S DN 250 celkové délky 127,85 m včetně 4 kusů kanalizačních šachet DN 

1000 uložená v pozemcích parc. č. 265 a parc. č. 244/1 v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec 

Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 77/18/VH/K ze dne 5. 9. 2018     
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a vybudována v rámci akce “Ul. Husarova - nová stoka”, ORG 7345, v pořizovací ceně 

2.166.582,90 Kč. 

 II. Dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 958.692,00 Kč, 

který statutární město Ostrava nabylo darovací smlouvou ev. č. 3127/2018/MJ ze dne          

13. 9. 2018 od spol. ALPEX servis a.s., a to: 

- Splaškovou kanalizaci DN 250 celkové délky 113,08 m včetně 3 kusů kanalizačních šachet DN 

1000, v pořizovací ceně 647.151,00 Kč. 

- Vodovodní řad PE D  90 celkové délky 123,44 m včetně 1 kusu podzemního hydrantu,          

v pořizovací ceně 311.541,00 Kč. 

Stavby jsou uložené v pozemcích parc. č. 599/3, parc. č. 60/4, parc. č. 644/1, vše v k. ú. Polanka 

nad Odrou, obec Ostrava a kolaudovány kolaudačním souhlasem č. 2/18/VH/K ze dne         

16. 1. 2018. 

  

2) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

I. Dokončená investiční akce statutárního města Ostravy 

- Stoka A a B DN 250 celkové délky 94,12 m včetně 4 kusů kanalizačních šachet DN 1000 

uložené v pozemcích parc. č. 462/2, parc. č. 458/6, parc. č. st. 658, parc. č. 4401 a parc.č. 4402    

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem      

č. 96/18/VH/K ze dne 8. 10. 2018. 

- Kanalizace  DN 600 délky 182,88 m, kanalizace DN 400, DN 500 délky 180,66 m, kanalizace 

ul. Dr. Šmerala, Herodova, Bráfova délky 24,80 m včetně 23 kusů kanalizačních šachet DN 1000 

a vodovodní řady č. 1 DN 80 délky 157,96 m, č. 2 DN 80 délky 54,98 m, č. 3  DN 200 délky 

181,59 m včetně 5 kusů podzemních hydrantů. Stavby jsou uložené v pozemcích parc. č. 1293/1, 

parc. č. 830/1, parc. č. 1293/5, parc. č. 3519/4, parc. č. 974/2, parc. č. 3519/3, parc. č. 1293/6, 

parc. č. 3514/1, parc. č. 1293/7, parc. č. 3503/4, parc. č. 3503/1, parc. č. 974/7, parc. č. 974/8 vše 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Stavby byly kolaudovány kolaudačním souhlasem č. 

120/17/VH/K ze dne 25. 10. 2017. 

- Odlehčovací stoka DN 1100 s obetonováním délky 63,29 m včetně kanalizační šachty DN 

1200 s přechodem na DN 1000. Výustní objekt je proveden se zapuštěnou kamennou patkou a 

osazenou zpětnou klapkou. Stavba je uložena v pozemcích parc. č. 1179/78, parc. č. 1179/82, 

parc. č. 1179/117, parc. č. 1179/80, parc. č. 1125/1 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava a povolena do 

užívání rozhodnutím č. 607/18/VH ze dne 1. 8. 2018. 

- Monitorovací šachta DN 1000, hloubky 2,19 m s tloušťkou stěn 120 mm a s poklopem         

B 125 bez odvětrání s vodoměrnou sestavou tvořící bateriový indukční průtokoměr DN 300, 

který je osazen na stávající litinový vodovodní řad DN 400. Před vodoměrem je vytvořen 

uklidňovací úsek 14,5 m, kde je zabudované šoupě DN 300 s redukcí DN 400/300 a přírubovou 

spojkou jištěnou proti posuvu DN 400. Za vodoměrem je vytvořen uklidňovací úsek 1,0 m, kde 

je osazena redukce DN 300/400 s napojením na stávající šoupátko DN 400. Indukční kabel 

průtokoměru je uložen v chráničce d 63 a vyveden do monitorovací šachty. Stavba je umístěna 
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na pozemku parc. č. 1573 v k. ú. Poruba, obec Ostrava a byla kolaudována kolaudačním 

souhlasem č. 70/18/VH/K ze dne 21. 8. 2018. 

  

3) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy 

aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového podepsal předávací protokoly dle bodu    

1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.12.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 14 
Návrh města uzavřít smlouvu o nájmu a dodávce elektrické energie      
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00358/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít smlouvu o nájmu a dodávce elektrické energie 

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

Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 253 85 691 

za účelem uložení silového kabelu nn 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 27 
Odpisový plán na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 00359/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
pro účetní jednotku Magistrát města Ostravy odpisový plán dlouhodobého majetku na rok 2019, 

který je přílohou č. 1 a přílohou č. 2 předloženého materiálu. 

Odpisový plán je založen na rovnoměrném odpisování dlouhodobého majetku. Dlouhodobý 

majetek bude při pořízení zařazován do majetkové evidence v souhlasu s ustanovením Směrnice 
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č. 2/2007 pro evidenci majetku 

  

 
RM_M 43 
Návrh zrušit usnesení RM č. 00248/RM1822/5 ze dne 4. 12. 2018 
  
Usnesení číslo: 00360/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 00248/RM1822/5 
  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
své usnesení č. 00248/RM1822/5 ze dne 4. 12. 2018, které je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu v plném rozsahu 

  

 
RM_M 49 
Návrh na vydání bezdůvodného obohacení - nemovité věci v k. ú.Svinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00361/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
výzvu XXXXX XXXXXXXXXX, bytem XXX XXXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXXX, 

zastoupeným XXXX XXXXXXX XXXXXXXX, advokátem, se sídlem X XXXXXXXX 

XXXXXX XXX XXX XXXXXXX, k zaplacení bezdůvodného obohacení ve výši 80.004,- Kč 

za bezesmluvní užívání nemovitých věcí ve vlastnictví společnosti XXXXX 

XXXXXXXXXX,  a to  pozemku  parc. č. 2993/4, v k.ú. Svinov, obec Ostrava, za období od 

11. 12. 2015 do 11. 12. 2018 

  

2) rozhodla 

  
vydat bezdůvodné obohacení ve výši 48.195,00 Kč za užívání části nemovité věci o celkové 

výměře 315 m2,  v k. ú. Svinov, obec Ostrava, a to části pozemku parc. č. 2993/4, ostatní plocha 

(celková výměra 747 m2),  vymezené dle geodetického zaměření, který je přílohou č. 

1 předloženého materiálu,  ve  vlastnictví XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXX XXX XX, XXXXXXX za období od 

11. 12. 2015 do 11. 12. 2018, kdy výše obvyklého nájemného činí 51 Kč/m2/rok a roční nájemné 

za předmět užívání činí 16.065,- Kč 
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RM_M 44 
Ukončení smluvního vztahu s daňovým poradcem 
  
Usnesení číslo: 00362/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výpovědi smlouvy o daňovém a účetním poradenství č. 05427/2000/OFR/LPO dle přílohy     

č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 19.12.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 45 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 00363/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků ve výši 155 tis. Kč městskému obvodu Hošťálkovice na akci 

Výměna plynového kotle Dům zahrádkářů Hošťálkovice 

  

2) schvaluje 

  
a) úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního účelového příspěvku na provoz Domovu 

Magnolie, příspěvkové organizaci na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací 

platbě za jeho výkon č. 03180/2015/SOC o 518 tis. Kč 

b) úpravu závazného ukazatele - snížení neinvestičního příspěvku Domovu Korýtko, 

příspěvkové organizaci na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za 

jeho výkon č. 03243/2015/SOC o 1 000 tis. Kč 

c) úpravu závazného ukazatele - snížení neinvestičního příspěvku Městské nemocnici Ostrava, 

příspěvkové organizaci o 20 000 tis. Kč 

  

3) rozhodla 

  
o změně účelu části finančních prostředků ve výši 247 490,98 Kč, poskytnutých odboru kancelář 

primátora, odd. krizového řízení - HZS MSK na pořízení 4 ks dopravních automobilů pro 
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jednotky SDH na opravu oken u vozidel pro jednotky SDH 

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í  

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 35019, ORJ 120 o 70 tis. Kč (A.1.) 

(A.4.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 104513013, org. 93000000 o 784 tis. Kč 

                                                ÚZ 104113013, org. 93000000 o 92 tis. Kč 

na pol. 4116, ÚZ 13015, ORJ 120 o 75 tis. Kč (A.5.) 

na pol. 4116, ÚZ 106515011, ORJ 120, org. 101000000 o 505 tis. Kč (A.7.) 

(A.10.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 104513013, org. 94000000 o 1 941 tis. Kč 

                                                  ÚZ 104113013, org. 94000000 o 229 tis. Kč 

- ostatní investiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4216, ÚZ 22777, ORJ 120, org. 8190 o 2 622 tis. Kč (E.1.) 

                      ÚZ 29519, ORJ 120 o 336 tis. Kč (E.2.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 201, ORJ 120 o 70 tis. Kč (A.2.) 

                      ÚZ 13307, ORJ 120 o 273 tis. Kč (A.3.)  

                      ÚZ 320, ORJ 120, org. 114000000 o 134 tis. Kč (A.6.) 

- běžné výdaje 

na § 3639, pol. 5171, ORJ 137, ÚZ 93 o 101 tis. Kč (C.1.) 

(C.3.) na ORJ 230, § 4374, pol. 5139, org. 6052 o 1 tis. Kč 

                                            pol. 5137, org. 6052 o 388 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 5137, ÚZ 92, org. 8099 o 842 tis. Kč 

                                            pol. 5139, ÚZ 92, org. 8099 o 39 tis. Kč 

(C.4.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5424, ÚZ 104513013, org. 94000000 o 17 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 94000000 o 2 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 94000000 o 1 tis. Kč 

                               § 4349, pol. 5011, ÚZ 104513013, org. 95000000 o 17 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 95000000 o 2 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 95000000 o 1 tis. Kč 

(C.5.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5031, ÚZ 104513013, org. 104000001 o 1 tis. Kč 

                                            pol. 5011, ÚZ 104113013, org. 104000001 o 4 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5011, ÚZ 109517018, ORJ 135, org. 109000000 o 38 tis. Kč (C.6.) 

na § 4399, pol. 5011, ÚZ 13015, ORJ 135 o 7 tis. Kč (C.8.) 

na § 4349, pol. 5139, ÚZ 7502, ORJ 180 o 128 tis. Kč (C.9.) 

(C.10.) na ORJ 130, § 6112, pol. 5139 o 30 tis. Kč 

                                              pol. 5139, org. 2412 o 2 tis. Kč 

                                              pol. 5175, org. 2411 o 7 tis. Kč 

(A.4.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5909, ÚZ 104513013, org. 93000000 o 784 tis. Kč 
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                                                             ÚZ 104113013, org. 93000000 o 92 tis. Kč 

(A.5.) na ORJ 135, § 4399, pol. 5011, ÚZ 13015 o 55 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 13015 o 15 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 13015 o 5 tis. Kč 

na § 5311, pol. 5362, ORJ 270 o 1 tis. Kč (C.11.) 

na § 2329, pol. 5169, ÚZ 230, ORJ 190 o 134 tis. Kč (A.6.) 

(A.10.) na ORJ180, § 4349, pol. 5909, ÚZ 104513013, org. 94000000 o 1 941 tis. Kč 

                                                              ÚZ 104113013, org. 94000000 o 229 tis. Kč 

(C.12.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5132 o 124 tis. Kč 

                                              pol. 5139 o 38 tis. Kč 

(C.13.) na § 5512, pol. 5171, ORJ 121 o 248 tis. Kč 

(C.14.) na ORJ 130, § 4329, pol. 5167, ÚZ 13011 o 16 tis. Kč 

            na ORJ 135, § 4329, pol. 5011, ÚZ 13011 o 80 tis. Kč 

                                              pol. 5031, ÚZ 13011 o 22 tis. Kč 

                                              pol. 5032, ÚZ 13011 o 7 tis. Kč 

            na ORJ 180, § 4329, pol. 5151, ÚZ 13011 o 19 tis. Kč 

                                              pol. 5152, ÚZ 13011 o 149 tis. Kč 

                                              pol. 5154, ÚZ 13011 o 70 tis. Kč 

                                              pol. 5494, ÚZ 13011 o 1 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.3.) na ORJ 230, § 4374, pol. 6122, org. 6052 o 639 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 6122, ÚZ 95, org. 8099 o 822 tis. Kč 

                               § 2229, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3211 o 73 tis. Kč 

na § 5311, pol. 6122, ORJ 270 o 50 tis. Kč (C.11.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3592, pol. 5336, ÚZ 35019, ORJ 170, org. 4241 o 70 tis. Kč (A.1.) 

na § 3312, pol. 5336, ÚZ 201, ORJ 160, org. 4212 o 70 tis. Kč (A.2.) 

na § 3529, pol. 5336, ÚZ 13307, ORJ 170, org. 4245 o 273 tis. Kč (A.3.) 

na § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 180, org. 39 o 64 tis. Kč (C.7.) 

na § 4357, pol. 5331, ORJ 180, org. 39 o 518 tis. Kč (E.3.) 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

(C.2.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 613 o 130 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 613 o 25 tis. Kč 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 614 o 49 tis. Kč (E.7.) 

z v y š u j e 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901 o 2 622 tis. Kč (E.1.) 

                                  o 336 tis. Kč (E.2.) 

                                  o 1 000 tis. Kč (E.4.) 

                                  o 20 000 tis. Kč (E.5.) 

                                  o 2 507 tis. Kč (E.6.) 
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                                  o 49 tis. Kč (E.7.) 

s n i ž u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 2329, pol. 2324, ORJ 190 o 116 tis. Kč (A.6.) 

- běžné výdaje 

(C.4.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5011, ÚZ 104513013, org. 94000000 o 17 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 94000000 o 2 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 94000000 o 1 tis. Kč 

                               § 4349, pol. 5424, ÚZ 104513013, org. 95000000 o 17 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 95000000 o 2 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 95000000 o 1 tis. Kč 

(C.5.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5021, ÚZ 104513013, org. 104000000 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 104000000 o 4 tis. Kč 

na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636, ORJ 300 o 38 tis. Kč (C.6.) 

na § 4399, pol. 5167,UZ 13015, ORJ 130 o 7 tis. Kč (C.8.) 

(C.9.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5166, ÚZ 7502 o 50 tis. Kč 

                                            pol. 5167, ÚZ 7502 o 18 tis. Kč 

                                            pol. 5169, ÚZ 7502 o 60 tis. Kč 

(C.10.) na ORJ 130, § 6112, pol. 5194, org. 2412 o 2 tis. Kč 

                                 § 6171, pol. 5192 o 30 tis. Kč 

                                 § 6112, pol. 5194, org. 2411 o 7 tis. Kč 

(C.11.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5136 o 1 tis. Kč 

                                              pol. 5169 o 50 tis. Kč 

(A.6.) na § 2329, pol. 5169, ORJ 190 o 116 tis. Kč (A.6.) 

(C.12) na ORJ 121, § 5512, pol. 5029 o 10 tis. Kč 

                                             pol. 5039 o 7 tis. Kč 

                                             pol. 5156 o 24 tis. Kč 

                                             pol. 5167 o 2 tis. Kč 

                                             pol. 5169 o 96 tis. Kč 

                                             pol. 5171 o 23 tis. Kč 

na § 4329, pol. 5909, ÚZ 13011, ORJ 180 o 364 tis. Kč (C.14.) 

  

- kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6121, ORJ 137, org. 8323 o 101 tis. Kč (C.1.) 

(C.2.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, org. 3192 o 130 tis. Kč 

                              § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7289 o 25 tis. Kč 

(C.3.) na ORJ  230, § 4374, pol. 6121, org. 6052 o 1 028 tis. Kč 

                                § 6171, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8099 o 1 703 tis. Kč 

                                § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3222 o 73 tis. Kč 

na § 5512, pol. 6123, ORJ 121 o 248 tis. Kč (C.13.) 

- neinvestiční transfery 

na § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 180, org. 39 o 64 tis. Kč (C.7.) 

(E.4.) na ORJ 180, § 4350, pol. 5331, org. 38 o 600 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5331, org. 38 o 400 tis. Kč 
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na § 3522, pol. 5331, ORJ 170, org. 4241 o 20 000 tis. Kč (E.5.) 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 617 o 2 507 tis. Kč (E.6.) 

  

s n i ž u j e 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 518 tis. Kč (E.3.) 

- financování 

na pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 o 505 tis. Kč (A.7.) 

Městský obvod Hošťálkovice (C.2.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 613 o 130 tis. Kč 

                                   ÚZ 95, org. 613 o 25 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Výměna plynového kotle Dům zahrádkářů Hošťálkovice 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 13xxxxx000000 o 130 tis. Kč 

                                  ÚZ 95, org. 13xxxxx000000 o 25 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (A.5.) 

- sníží ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13015 o 55 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje 

na § 4399, pol. 5xxx, ÚZ 13015 o 55 tis. Kč 

Městský obvod Polanka nad Odrou (A.5.) 

- sníží ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13015 o 20 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje 

na § 4399, pol. 5xxx, ÚZ 13015 o 20 tis. Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (A.8.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 847 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 847 tis. Kč 

Městský obvod Lhotka (A.8.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 1 100 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 1 100 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (A.8.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 1 389 tis. Kč 
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- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 1 389 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (A.9.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 62 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 62 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (A.9.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 167 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 167 tis. Kč 

Městský obvod Hošťálkovice (A.9.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 12 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 12 tis. Kč 

Městský obvod Hrabová (A.9.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 17 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 17 tis. Kč 

Městský obvod Krásné Pole (A.9.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 17 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 17 tis. Kč 

Městský obvod Martinov (A.9.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 14 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 14 tis. Kč 

Městský obvod Michálkovice (A.9.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 2 tis. Kč 

Městský obvod Nová Ves (A.9.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 
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na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 2 tis. Kč 

Městský obvod Petřkovice (A.9.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 18 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 18 tis. Kč 

Městský obvod Plesná (A.9.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 11 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 11 tis. Kč 

Městský obvod Polanka nad Odrou (A.9.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 14 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 14 tis. Kč 

Městský obvod Proskovice (A.9.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 1 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 1 tis. Kč 

Městský obvod Pustkovec (A.9.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 16 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 16 tis. Kč 

Městský obvod Stará Bělá (A.9.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 10 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 10 tis. Kč 

Městský obvod Svinov (A.9.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 8 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 8 tis. Kč 

Městský obvod Třebovice (A.9.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 2 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 
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na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 2 tis. Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (A.9.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 14004 o 3 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 3 tis. Kč 

  

5) schvaluje 

  
předběžně rozpočtová opatření k rozpočtu na rok 2018 pro operace, které vzniknou za období od 

13. 12. 2018 do 31. 12. 2018 bez určení konkrétní výše v Kč dle bodu D.1. důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

6) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválená rozpočtová opatření dle bodu 4) a 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 33 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace,            
IČO 70631956, se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 00364/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

vlastnictví právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, se sídlem 

Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 28.12.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 19 
Návrh na změnu podmínek čerpání a vyúčtování příspěvků 
poskytnutých příspěvkové organizaci v sociální oblasti 
  
Usnesení číslo: 00365/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 07063/RM1418/100 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně podmínek čerpání a vyúčtování investičních příspěvků poskytnutých Domovu 

Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, IČO 70631841, se sídlem                

Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 34 
Návrh na odpis nedobytných pohledávek právnické osoby Městská 
nemocnice Ostrava, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a,     
728 80 Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00366/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s odpisem nedobytných pohledávek právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

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

v celkové výši 499.344,39 Kč 

  

 
RM_M 35 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,          
IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská 
Ostrava 
  

(zn.předkl.) 
40 
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Usnesení číslo: 00367/RM1822/7 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 

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

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu           

č. 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 28.12.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 3 
Žádost Národního divadla moravskoslezského, p. o., o změnu podmínek 
čerpání poskytnutého účelového příspěvku na rekonstrukci DJM 
  
Usnesení číslo: 00368/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně podmínek poskytnutí účelového příspěvku Národnímu divadlu moravskoslezskému, 

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

IČO: 00100528, na rekonstrukci Divadla Jiřího Myrona dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j e 

 investiční příspěvek na ORJ 160 

 na § 3311, pol. 6351, org. 4234,                  o 8 781 tis. Kč 

- z v y š u j e 

 neinvestiční příspěvek na ORJ 160 



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 47/65  
  

 na § 3311, pol. 5331, org. 4234, ÚZ 2003   o 8 781 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů 

Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, 

- snížení investičního příspěvku           o 8 781 tis. Kč 

- zvýšení neinvestičního příspěvku      o 8 781 tis. Kč 

  

 
RM_M 37 
Poskytnutí finančního daru společnosti KOLA PRO AFRIKU o.p.s.       
na podporu financování prodloužení životnosti darovaných kol pro děti 
v Gambii 
  
Usnesení číslo: 00369/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančního daru ve výši 20 tis. Kč společnosti KOLA PRO AFRIKU o.p.s., se 

sídlem Závodní 2006/101, Zábřeh 700 30 Ostrava, IČO: 29397596, a o uzavření Darovací 

smlouvy dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu  

    

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, který se 

- s n i ž u j e 

kapitálová rezerva na ORJ 160 

na § 3311, pol. 6901                            o 20 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 



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 48/65  
  

na § 3421, pol. 5221                            o 20 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 18 
Příprava projektů v rámci Programu prevence kriminality 2019 
  
Usnesení číslo: 00370/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektů: 

1) Ostrava - Mimořádné situace v běžném životě 

2) Ostrava - Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA 2019 

3) Ostrava - Domovník - preventista 2019 - 2020 

4) Ostrava - Informační materiály pro cílovou skupinu “Pachatelé” 

5) Ostrava - Modernizace městského kamerového systému 2019 

ke spolufinancování a předfinancování v rámci  Programu prevence kriminality pro rok 2019 

od poskytovatele Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 170 34 Praha 7,  IČO: 00007064 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektů dle bodů 1)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 15.02.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 40 
Návrh na uzavření smluv o zajištění údržby 
  
Usnesení číslo: 00371/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o zajištění údržby v příměstských lesích zvláštního určení v roce 2019 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30  Ostrava 

IČO: 25816977 

za cenu nejvýše přípustnou 6.425.873,- Kč bez DPH 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o zajištění provozu a údržby výukového areálu v Bělském lese v roce 2019 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu se společností: 

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30  Ostrava 

IČO: 25816977 

za cenu nejvýše přípustnou 1.500.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 41 
Poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace z Fondu životního 
prostředí města Ostravy na vybudování ubikace pro vydry říční          
v záchranné stanici Bartošovice 
  
Usnesení číslo: 00372/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí 

města Ostravy ve výši 127.000 Kč právnické osobě: ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, se sídlem 

č.p. 146, 742 54 Bartošovice, IČO: 47657901 na “vybudování ubikace pro vydry říční v 

záchranné stanici v Bartošovicích” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a 

o uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 

životního prostředí města Ostravy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ....................... o 127 tis. Kč 

- zvyšují poskytnuté neinvestiční transfery spolkům 

§ 3741, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 ............ o 37 tis. Kč 

- zvyšují poskytnuté investiční transfery spolkům 

§ 3741, pol. 6322, ÚZ 1030, ORJ 190 ............ o 90 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 30.01.2019 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 30 
Objednávka realizace bezpečného připojení do Metropolitní sítě včetně 
realizace wi-fi 
  
Usnesení číslo: 00373/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na realizace bezpečného připojení do Metropolitní sítě včetně realizace 

wi-fi vůči společnosti Ovanet a.s. se sídlem: Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava,       

IČO: 25857568 ve výši 155.010,- Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
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RM_M 31 
Návrh dodatku č. 34 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických 
komunikací se společností OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 00374/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 34 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací         

ev. č. 0913/2003/MIS/LPO se společností OVANET a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, Ostrava, 

Přívoz, 702 00, IČO: 25857568 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 32 
Dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytování služeb technické podpory 
provozu a rozvoje informačního systému e-spis se společností ICZ a.s.    
a se společností OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 00375/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o poskytování služeb technické podpory provozu a rozvoje 

informačního systému e-spis se společností ICZ, a.s. se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 

140 00 Praha 4, IČO 25145444 a se společností OVANET a.s. se sídlem Hájkova 1100/13,     

702 00 Ostrava, Přívoz, IČO 25857568, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 46 
Uzavření dohody o ochraně osobních údajů se spol GORDIC spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 00376/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dohody o ochraně osobních údajů se spol. GORDIC spol. s r.o. se sídlem: Erbenova 

2108/4, 586 01 Jihlava IČO: 47903783 dle přílohy č. 1 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 52/65  
  

RM_VZ 10 
Návrh smlouvy na dodávku rozhraní pro integraci systému Radnice 
VERA na elektronickou spisovou službu eSpis definovaného podle 
Národního standardu pro elektronické spisové služby 
  
Usnesení číslo: 00377/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy na dodávku programového 

vybavení se společností VERA, spol. s r.o. se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6 - Vokovice, 

IČO 62587978, za cenu nejvýše přípustnou 1.950 400,- Kč bez DPH,  dle přílohy              

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 11 
Smlouva o poskytování služby videokonference se                       
spol. K2 atmitec s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00378/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o poskytování služby se 

spol.   K2 atmitec s.r.o. se sídlem: Koksární 1097/7, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42767717    

za cenu 297 120,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 12 
VZMR Pořízení modulu GDPR a technická podpora v IS Ginis 
  
Usnesení číslo: 00379/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na poskytnutí licence nástrojů 

GDPR a služeb technické podpory se spol. GORDIC spol. s r.o. se sídlem: Erbenova 2108/4,  

586 01 Jihlava IČO: 47903783 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 16 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti” v souvislosti se 
stavbou “Kanalizace Folvarek, II. etapa” - část 1 
  
Usnesení číslo: 00380/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek,     

II. etapa” mezi vlastníky: 

XXXX XXX Ing., nar. XXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

X 

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: 

XXXXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

a 

oprávněným: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek,     

II. etapa” mezi vlastníky: 

XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXX 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 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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4) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek,     

II. etapa” mezi vlastníkem: 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX nar. XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

a 

oprávněným: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti” v souvislosti          
se stavbou “Kanalizace Folvarek, II. etapa” - část 2 
  
Usnesení číslo: 00381/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek,     

II. etapa” mezi vlastníky: 

XXXXXXXXX XXXXX XXXX., nar. XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX XXX., nar. XXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXX 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: 

XXXXXXXX XXXX, nar. XXXXXXXXX 

XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX 

a 

oprávněným: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  

3) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek,    

II. etapa” mezi vlastníkem: 

XXXXXXXXX XXXXXXX nar. XXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXX 

X 

oprávněným: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek,     

II. etapa” mezi vlastníky: 

XXXXXX XXXX, Mgr, nar. XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXX, Mgr, nar. XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

a 

oprávněným: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 26 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0637/2018/OI/VZKÚ 
ze dne 02.03.2018 na realizaci stavby “Posílení vodovodu ul. Na Rovince, 
DN 300” v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00382/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1  ke smlouvě o dílo č. 0637/2018/OI/VZKÚ ze dne 02.03.2018 mezi 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava,                         

IČO: 00845451  a společností HYDROSPOR spol. s r.o., Úprkova 3, 702 00 Ostrava-Přívoz, 

IČO: 47666374 na realizaci stavby “Posílení vodovodu ul. Na Rovince, DN 300” dle přílohy     

č. 3 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy     
o dílo pro stavbu “Oprava kanalizace v ul. Gurťjevova - PD” 
  
Usnesení číslo: 00383/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na 

vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby “Oprava kanalizace v 

ul. Gurťjevova - PD” v k.ú. Zábřeh, obec Ostrava dle přílohy č.1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu se zhotovitelem: 

Ing. Renata Fuková 

se sídlem: Bajgarova 637, 725 26 Ostrava - Krásné Pole 

IČO: 154 97 551 

za cenu nejvýše přípustnou 285.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Oprava tlakové stanice - Plzeňská”, poř. č. 250/2018 
  
Usnesení číslo: 00384/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 

“Oprava tlakové stanice VS 45 - Plzeňská” v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava dle přílohy    

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

PROSPECT spol. s r.o. 

se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava 

IČO: 14616688 

za cenu nejvýše přípustnou 1.559.000,- Kč bez DPH 

 

 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Oprava tlakové stanice - Rtm. Gucmana”,          
poř. č. 247/2018 
  
Usnesení číslo: 00385/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 

“Oprava tlakové stanice POS II - Rtm. Gucmana” v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

JUBAR PLUS CZ, s.r.o. 

se sídlem: Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava 

IČO: 04915712 

za cenu nejvýše přípustnou 1.324.419,90 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu - ul. Martinovská”,         
poř. č. 238/2018 
  
Usnesení číslo: 00386/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele  a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 

“Rekonstrukce vodovodu - ul. Martinovská”, v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

KARO inženýrské sítě s.r.o. 

se sídlem: Železárenská 1267/21, Mariánské Hory, 709 00  Ostrava 

IČO: 26826470 

za cenu nejvýše přípustnou 1.141.233,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Hrušov - dostavba kanalizace v lok. Za Tratí           
a rekonstrukce vodovodu ul. Divišova (PD+AD+IČ)”, poř. č. 226/2018 
  
Usnesení číslo: 00387/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
05 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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 Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané “Hrušov - 

dostavba kanalizace v lok. Za Tratí a rekonstrukce vodovodu ul. Divišova (PD+AD+IČ)”, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

M Projekt CZ s.r.o. 

se sídlem: 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí 

IČO: 035 08 544 

za cenu nejvýše přípustnou 879.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Transformace Domova Na Liščině II. (TDS+BOZP)”, 
poř. č. 163/2018 
  
Usnesení číslo: 00388/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané 

“Transformace Domova Na Liščině II. (TDS+BOZP)”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

se společností: 

JS Property, a.s. 

se sídlem: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava 

IČO: 278 14 742 

za cenu nejvýše přípustnou 698.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce a prodloužení ulice Thomayerova”,   
poř. č. 270/2018 
  
Usnesení číslo: 00389/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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“Rekonstrukce a prodloužení ulice Thomayerova” v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

JANKOSTAV s.r.o. 

se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava - Kunčice 

IČO: 25855581 

za cenu nejvýše přípustnou: 1 776 281,42 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Spojovací mosty, sloupy a překlady - MNO, H1, H2, 
H3”, poř. č. 303/2018 
  
Usnesení číslo: 00390/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby “Revitalizace spojovacích 

mostů v areálu MNO” a “Statické zajištění a sanace sloupů a překladu pod pavilonem H1, H2, 

H3”  v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 

2. Ing. Radim Pražák, Ph.D. - náměstek primátora 

3. MUDr. Petr Uhlig - ředitel MNO, p.o. 

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 

3. Ing. Petr Hyža - technický náměstek MNO, p.o. 

4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

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

6. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 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 podpisu 

smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.04.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 15 
Veřejná zakázka “MNO-Výstavba objektu s hyperbarickou komorou 
(DÚR+IČ)”, poř. č. 280/2018 
  
Usnesení číslo: 00391/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 

projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí včetně výkonu inženýrské činnosti     

v rozsahu zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu “Výstavba objektu           

s hyperbarickou komorou” v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy                 

č. 1 předloženého materiálu se společností: 
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PPS Kania s.r.o. 

se sídlem: Nivnická 665/10, 709 00 Mariánské Hory, Ostrava 

IČO: 26821940 

za cenu nejvýše přípustnou: 573 000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 16 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce SSZ křižovatky Českobratrská        
č.1021 x Sokolská třída”, poř. č. 302/2018 
  
Usnesení číslo: 00392/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby 

“Rekonstrukce křižovatky č. 1021 Českobratrská x Sokolská tř.” v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, v rozsahu předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení: 

členové: 

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

2. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní  

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

náhradníci: 

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

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní  

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora                     

2. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

3. Ing. Břetislav Glumbík - odbor dopravy 

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

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
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1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

3. Ing. Martin Pácl - odbor dopravy 

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 veškeré 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 36 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti do majetku města 
  
Usnesení číslo: 00393/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 

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

• pozemku parc.č. 1148/1 v k. ú. Nová Bělá, pro městský obvod Nová Bělá 

 

  

 
RM_M 1 
Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 
  
Usnesení číslo: 00394/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o provedení úhrady kreditu ve prospěch České pošty, s.p.Politických vězňů 909/4, Praha 1,    

PSČ 225 99, IČO 47114983, pro dálkové nastavení kreditů sloužících k úhradě cen za poštovní 

služby spojené s odesíláním (frankováním) poštovních zásilek: 

a) ve výši 750.000,-Kč pro frankovací stroj FRAMA MailMax 4430TC50, v.č.910769, umístěný 

na podatelně v objektu Nové radnice 

b) ve výši 750.000,-Kč pro frankovací stroj FRAMA MailMax 4430TC50, v.č.910365, umístěný 

na podatelně v objektu Nové radnice 

  

 
RM_M 15 
Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku v katastrálním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti 
  
Usnesení číslo: 00395/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 805/1 

- lesní pozemek, lesní jiný než hospodářský, k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava) s umístěním a 

realizací stavby “Kanalizační přípojka pro RD manželů Březinových”,  pro žadatele 

stavby:  VS projekt, s.r.o., Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava-Vítkovice,  na základě plné 

moci zmocnitele: XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

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

veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 21.12.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasu se stavbou dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 21.12.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 8 
Úklid garáží MMO na ul. Pašerových v Ostravě - Mariánských Horách 
  
Usnesení číslo: 00396/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na pravidelný úklid garáží MMO na ul. Pašerových v 

Ostravě - Mariánských Horách v roce 2019, za cenu nejvýše přípustnou 185.952,- Kč bez DPH 

společnosti Čistoty Dotek s.r.o., IČO 05032792, se sídlem Lidická 811/27, Ostrava - Vítkovice 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 28.12.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 42 
Pověření členek zastupitelstva města paní Ing. Lucie Baránkové 
Vilamové, Ph.D., paní Ing. Hany Tichánkové a Ing. Jany Vajdíkové,        
k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství,     
a stanovení užívání závěsného odznaku se státním znakem České 
republiky při významných příležitostech a občanských obřadech ve 
správním obvodu statutárního města Ostravy těmito členkami 
zastupitelstva města a náměstky primátora statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00397/RM1822/7 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) pověřuje 

  
paní Ing. Lucii Baránkovou Vilamovou, Ph.D., Ing. Hanu Tichánkovou a Ing. Janu Vajdíkovou, 

členky Zastupitelstva města Ostravy, k přijímání projevu vůle, že snoubenci spolu vstupují do 

manželství ve správním obvodu statutárního města Ostravy v souladu s ust. § 658 odst. 1 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s ust. § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb.,  
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o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, 

  

2) stanoví 

  
a) aby v souladu s ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, členky Zastupitelstva města Ostravy Ing. Lucie Baránková Vilamová, 

Ph.D., Ing. Hana Tichánková a Ing. Jana Vajdíková, užívaly při občanských obřadech ve 

správním obvodu statutárního města Ostravy závěsný odznak se státním znakem České 

republiky, 

b) aby v souladu s ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, náměstci primátora města Ostravy Mgr. Radim Babinec,                

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D., Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., 

Mgr. Kateřina Šebestová a Mgr. Zuzana Bajgarová, užívali při významných příležitostech a 

občanských obřadech ve správním obvodu statutárního města Ostravy závěsný odznak se 

státním znakem České republiky 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA,  

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

 


