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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 29.01.2019 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00548/RM1822/10 RM_M 0 Schválení programu 10. schůze rady města konané 

dne 29.01.2019 

35 

00549/RM1822/10 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

45 

00550/RM1822/10 RM_M 5 Návrh změny usnesení o podání žádosti o dotaci   

z Ministerstva vnitra ČR v rámci programu 

“Dotace pro jednotky SDH obcí” pro projekt 

“Požární zbrojnice Ostrava-Muglinov” 

50 

00551/RM1822/10 RM_M 6 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava        

za měsíc prosinec 2018 

25 

00552/RM1822/10 RM_M 7 Uspořádání akce 22. mezinárodní setkání jízdních 

policií v Ostravě 

25 

00553/RM1822/10 RM_M 8 Změna sídla Střediska vzdělávání                 

a volnočasových aktivit a úseku prevence          

a propagace Městské policie Ostrava 

25 

00554/RM1822/10 RM_M 1 Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní 

kampaně “Vlajka pro Tibet” a vyvěšení tibetské 

vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 

10.3.2019 

01 

00555/RM1822/10 RM_M 9 Dodávka monitoringu denního tisku pro statutární 

město Ostrava v období únor 2019 - leden 2021 

01 

00556/RM1822/10 RM_M 38 Návrh na schválení zahraničních pracovních cest 

pana Marka Pokorného, ředitele příspěvkové 

organizace PLATO Ostrava, do Itálie (Benátky) 

ve dnech 7.-11.5.2019, a do Francie (Paříž)        

ve dnech 7.-11.2.2019 

01 

00557/RM1822/10 RM_M 48 Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci při 

pokračování sanace ekologické zátěže po bývalé 

rafinérii “Laguny Ostramo” 

01 

00558/RM1822/10 RM_M 10 Návrh na změnu ve stanovení počtu členů Komise 

právní rady města a návrh na personální úpravu 

této komise 

28 

00559/RM1822/10 RM_M 46 Smart Innovation Center, s.r.o. - “skelet”, aktuální 

vývoj - doplněk 

28 

00560/RM1822/10 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Právní služby”, poř. č. 018/2019 28 

00561/RM1822/10 RM_M 47 Souhlas s kácením dřevin v Rozvojové zóně 

Hrušov 

28 

00562/RM1822/10 RM_VZ 3 Veřejná zakázka malého rozsahu pod označením 

“Zajištění výuky a výcviku žáků” 

09 

00563/RM1822/10 RM_VZ 7 Parkoviště pod Frýdlantskými mosty 09 

00564/RM1822/10 RM_M 11 Ukončení realizace projektu Rekonstrukce 

hasičské zbrojnice Ostrava - Michálkovice 

38 
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00565/RM1822/10 RM_VZ 9 Koncese malého rozsahu “Provozování 

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

38 

00566/RM1822/10 RM_VZ 13 Veřejná zakázka malého rozsahu “Stojany        

na kola”, poř. č. 8/2019 

38 

00567/RM1822/10 RM_M 24 Uzavření 7 pojistných smluv pro domy          

na ul. Horní 3030/96, 3031/98, 3034/104, 

3035/106, 3036/108, 3037/110 a 3038/112        

v Ostravě Bělském Lese v rámci statutárního 

orgánu předsedy společenství vlastníků           

v uvedených domech 

08 

00568/RM1822/10 RM_M 14 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části 

pozemku v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

08 

00569/RM1822/10 RM_M 15 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě     

o využívání sportoviště - Vítkovice 

08 

00570/RM1822/10 RM_M 16 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí   

do pozemků ve vlastnictví SMO a návrh          

na uzavření smluv o budoucích smlouvách       

o zřízení věcných břemen pro společnost GasNet, 

s.r.o. 

08 

00571/RM1822/10 RM_M 18 Návrh na zřízení služebností, uzavření smluv      

o zřízení služebnosti s fyz. osobami 

08 

00572/RM1822/10 RM_M 19 Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě s Dopravním podnikem Ostrava 

a.s., Moravskoslezským krajem a Povodím Odry, 

s.p. 

08 

00573/RM1822/10 RM_M 20 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv     

o zřízení služebností pro DIAMO, státní podnik     

a fyzickou osobu 

08 

00574/RM1822/10 RM_M 21 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

00575/RM1822/10 RM_M 22 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvy 

formou uzavření dodatků, návrh na záměr města 

pronajmout část pozemku v k. ú. Nová Ves        

u Ostravy, návrh na záměr města vypůjčit část 

pozemku v k. ú. Moravská Ostrava a návrh       

na záměr nepronajmout a neuzavřít nájemní 

smlouvu k části pozemku v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

00576/RM1822/10 RM_M 23 Návrh přijmout dar vodovodního řadu a uzavřít 

darovací smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti 

s F. P. v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

08 

00577/RM1822/10 RM_M 30 Návrh na záměr pronájmu částí pozemku parc.č. 

1448/24 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

08 

00578/RM1822/10 RM_M 39 Návrh na přijetí daru nemovitých věcí             

v k.ú. Svinov, obec Ostrava od 

Moravskoslezského kraje, Správy silnic 

Moravskoslezského kraje p.o. 

08 
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00579/RM1822/10 RM_M 40 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě     

do pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava, souhlas s přeložením multifunkčního 

kabelovodu, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 

nájemní smlouvy s CTP Property XX, spol. s r.o. 

08 

00580/RM1822/10 RM_M 41 Návrh na záměr města nepronajmout část 

pozemku v k. ú. Radvanice, obec Ostrava a návrh 

na souhlas s podnájmem části budovy č. p. 143, 

k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava třetí osobě 

08 

00581/RM1822/10 RM_M 42 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce           

na nemovitosti v k. ú. Hrušov, obec Ostrava       

se Správou silnic Moravskoslezského kraje, 

příspěvkovou organizací 

08 

00582/RM1822/10 RM_M 43 Návrh na uzavření nájemní smlouvy pro umístění 

reklamních bannerů na mostní konstrukce       

nad komunikacemi se společností Seven Days 

Agency s.r.o. 

08 

00583/RM1822/10 RM_M 31 Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření    

a činnosti za rok 2018 

07 

00584/RM1822/10 RM_M 32 Úprava rozpočtu 07 

00585/RM1822/10 RM_M 36 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 

00586/RM1822/10 RM_M 2 Zvýšení neinvestičních příspěvků na provoz 

městským příspěvkovým organizacím z oblasti 

kultury na krytí dopadů legislativních změn       

na osobní náklady 

87 

00587/RM1822/10 RM_M 28 Podání žádosti o dotaci na projekty v rámci 

Programu prevence kriminality na místní úrovni 

2019 

86 

00588/RM1822/10 RM_M 12 Hodnotící zpráva za rok 2018 a návrh na schválení 

environmentálních cílů 2019 při systému 

environmentálního managementu podle        

ČSN EN ISO 14001 na Magistrátu města Ostravy 

80 

00589/RM1822/10 RM_M 13 Žádost Obvodního báňského úřadu o vyjádření     

k čerpání finančních rezerv na sanaci a rekultivaci 

pozemků v dobývacím prostoru Polanka        

nad Odrou organizací Písek Ostrava s.r.o. - I. etapa 

80 

00590/RM1822/10 RM_M 44 Stanovisko města k záměru CENNZO Ostrava 

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí - spalovna nebezpečných 

odpadů 

80 

00591/RM1822/10 RM_M 45 Poskytnutí daru do Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním ovzduší od společnosti           

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

80 
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00592/RM1822/10 RM_VZ 5 Vystavení objednávky vůči spol. VERA          

na rozšíření modulu pro evidenci občanských 

průkazů a cestovních dokladů 

83 

00593/RM1822/10 RM_M 25 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”    

v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek,   

II. etapa” 

05 

00594/RM1822/10 RM_M 26 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”   

v souvislosti se stavbou “Cyklotrasa P - 

průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka” 

05 

00595/RM1822/10 RM_M 27 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí     

o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy     

o výpůjčce v souvislosti se stavbou “Rozšíření VO 

U Jámy v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava” 

zahrnutou do kapitálového rozpočtu statutárního 

města Ostravy 

05 

00596/RM1822/10 RM_M 29 Uzavření dohody o ukončení smluvního vztahu 

pro přípravu stavby “Propojení cyklostezek 

Petřkovice” 

05 

00597/RM1822/10 RM_M 33 Návrh na uzavření smlouvy na realizaci akce 

“Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory 

- stavba č.1 - kácení dřevin a sadové úpravy” 

05 

00598/RM1822/10 RM_M 35 Převedení vlastnictví projektových dokumentací 

zajištěných Městskou nemocnicí Ostrava, 

příspěvková organizace a jejich následné účetní 

zaúčtování na odbor investiční magistrátu 

05 

00599/RM1822/10 RM_M 37 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí    

o zřízení věcného břemene v souvislosti se 

stavbou “Rekonstrukce a rozšíření kanalizace 

Nová Bělá - II.etapa” zahrnutou do kapitálového 

rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

00600/RM1822/10 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo pro stavbu “Stávající 

kanalizace v ul. Charvátova, Rajská, Kamarýtova, 

Příkopní, U Vody - pasport” 

05 

00601/RM1822/10 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Stavby veřejného osvětlení - 

PD, IČ, AD”, poř.č. 200/2018 

05 

00602/RM1822/10 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Demolice objektu úpravny vod 

Dubí”, poř. č. 279/2018 

05 

00603/RM1822/10 RM_M 34 Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu 36 

00604/RM1822/10 RM_M 4 Návrh na naložení s přebytečným                 

a neupotřebitelným majetkem v užívání 

Magistrátu města Ostravy 

84 

00605/RM1822/10 RM_VZ 8 Změna zadávací dokumentace ke koncesnímu 

řízení pro výběr provozovatele vodohospodářské 

infrastruktury statutárního města Ostravy          

v průmyslové zóně Mošnov 

84 
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00606/RM1822/10 RM_M 3 Návrh dodatku č.1 k Rámcové dohodě             

o podmínkách poskytování mobilních služeb 

elektronických komunikací č. 3637/2017/HS ze 

dne 20.12.2017 z důvodu přistoupení příspěvkové 

organizace PLATO Ostrava 

84 

00607/RM1822/10 RM_VZ 4 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na kácení 

20 ks dřevin ul.Finanční, k.ú. Poruba-sever         

v režimu in-house 

84 

00608/RM1822/10 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Ostravou na alternativní pohon 

II”, poř. č. 024/2019 

84 

00609/RM1822/10 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Obslužná a dozorovací činnost 

stanice tepla”, poř. č. 304/2018 

84 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 17 Návrh na souhlas s umístěním zpevněné plochy do 

pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 

nájemní smlouvy s fyzickou osobou 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 10. schůze rady města konané dne 29.01.2019 
  
Usnesení číslo: 00548/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 10. schůze rady města konané dne 29.01.2019 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti               
OZO Ostrava s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00549/RM1822/10 

(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 OZO Ostrava s.r.o., se sídlem Frýdecká 680/444, Ostrava, PSČ 719 00,     
IČO: 623 00 920, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2019 a parametrů motivačního 

systému pro rok 2019 společnosti OZO Ostrava  s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2019 společnosti OZO Ostrava s.r.o. za podmínky navýšení 

plánovaného hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 15 mil. Kč 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti OZO 

Ostrava s.r.o. pro rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

4) schvaluje 

  
novou smlouvu o výkonu funkce mezi společností OZO Ostrava s.r.o. a jednatelem společnosti 

dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 
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5) ukládá 

  
jednateli společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

 Vyřizuje: Ing. Karel Belda, T: 30.06.2020 

 jednatel společnosti 

  
 

RM_M 5 
Návrh změny usnesení o podání žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra 
ČR v rámci programu “Dotace pro jednotky SDH obcí” pro projekt 
“Požární zbrojnice Ostrava-Muglinov” 
  
Usnesení číslo: 00550/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 06093/RM1418/89 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou bodu 1) svého usnesení č. 06093/RM1418/89 ze dne 4.4.2017, kterým 

schvaluje v případě úspěšnosti projektu financování projektu v celkové výši 18 851 tisíc Kč 

(celkové náklady vč. přípravy projektu) v roce 2018 a zajištění spolufinancování projektu ve 

výši 10 045,7 tisíc Kč, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

a to takto: 

schvaluje financování projektu v celkové výši 18 126 tisíc Kč v roce 2018 a 2019 a zajištění 

spolufinancování projektu v roce 2019 ve výši 7 963 tisíc Kč, dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 6 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc prosinec 2018 
  
Usnesení číslo: 00551/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
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1) projednala 

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

materiálu 

  

 
RM_M 7 
Uspořádání akce 22. mezinárodní setkání jízdních policií v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 00552/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uspořádáním akce 22. mezinárodní setkání jízdních policií dne 31.08.2019 v Komenského 

sadech v Ostravě za předpokladu, že finanční náklady na její uspořádání nepřevýší 225 000,- Kč 

  

2) ukládá 

  
řediteli Městské policie Ostrava 

zabezpečit 22. mezinárodní setkání jízdních policií dle bodu 1) tohoto usnesení po stránce 

organizační 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 31.08.2019 

 ředitel Městské policie Ostrava 

  
 

RM_M 8 
Změna sídla Střediska vzdělávání a volnočasových aktivit a úseku 
prevence a propagace Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00553/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
změnu sídla Střediska vzdělávání a volnočasových aktivit a úseku prevence a propagace 

Městské policie Ostrava na adresu: 

Středisko vzdělávání a volnočasových aktivit                  

Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih                         

Kaminského 636/12                                                                
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724 00 Nová Bělá  

Úsek prevence a propagace  

Hasičský záchranný sbor MSK 

Výškovická 2995/40 

700 30 Ostrava-Zábřeh 

  

 
RM_M 1 
Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní kampaně “Vlajka       
pro Tibet” a vyvěšení tibetské vlajky na budovu Radnice města Ostravy 
dne 10.3.2019 
  
Usnesení číslo: 00554/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
01 

   
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout  o připojení se k mezinárodní kampani “Vlajka  pro Tibet” a vyvěšení tibetské 

vlajky na budovu  Radnice města Ostravy dne 10.3.2019 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 9 
Dodávka monitoringu denního tisku pro statutární město Ostrava         
v období únor 2019 - leden 2021 
  
Usnesení číslo: 00555/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
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1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na dodávku monitoringu denního tisku pro statutární město Ostrava       

v období 1. 2. 2019 - 31. 1. 2021 v rozsahu dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

  
vedoucího odboru kancelář primátora 

učiněním všech úkonů potřebných k zajištění bodu 1) tohoto usnesení a k podpisu objednávky 

dle  bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 31.01.2019 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 38 
Návrh na schválení zahraničních pracovních cest pana Marka 
Pokorného, ředitele příspěvkové organizace PLATO Ostrava, do Itálie 
(Benátky) ve dnech 7.-11.5.2019, a do Francie (Paříž) ve dnech 
7.-11.2.2019 
  
Usnesení číslo: 00556/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční  pracovní cesty pana Marka Pokorného, ředitele příspěvkové organizace  PLATO 

Ostrava, do Itálie  (Benátky)  ve dnech 7.-11.5.2019 a do Francie (Paříž)  ve dnech 

7.-11.2.2019 za účelem účasti na  preview 

  

2) ukládá 

  
řediteli příspěvkové organizace PLATO  Ostrava 

předložit radě města zprávy o výsledku zahraničních pracovních cest dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Marek Pokorný, T: 21.05.2019 

 ředitel p.o. PLATO Ostrava 

  
 

RM_M 48 
Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci při pokračování sanace 
ekologické zátěže po bývalé rafinérii “Laguny Ostramo” 
  
Usnesení číslo: 00557/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
01 
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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 12/57  
  

Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření Memoranda o spolupráci při pokračování sanace ekologické zátěže po bývalé 

rafinérii „Laguny OSTRAMO“ mezi statutárním městem Ostrava, DIAMO, státním podnikem, 

se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO: 000 02 739, a AVE CZ odpadové 

hospodářství, s.r.o., sídlem Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 493 56 089, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu za podmínky uzavření dodatku ke smlouvě nebo jiného 

smluvního ujednání mezi DIAMO, státním podnikem a AVE odpadové hospodářství, s.r.o., 

jehož obsahem by bylo ujednání o prodloužení termínu pro vymístění veškerých nadbilančních 

kalů včetně hlinek z lokality Laguny Ostramo 

  

2) deleguje 

  
do monitorovacího týmu ve smyslu bodu 2 Memoranda o spolupráci při pokračování sanace 

ekologické zátěže po bývalé rafinérii „Laguny OSTRAMO“náměstkyni                       

Mgr. Kateřinu Šebestovou v případě, že dojde k uzavření tohoto memoranda dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 
RM_M 10 
Návrh na změnu ve stanovení počtu členů Komise právní rady města    
a návrh na personální úpravu této komise 
  
Usnesení číslo: 00558/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 00400/RMm1822/1 
  
Rada města 

  
1) mění 

  
počet členů Komise právní rady města z 11 na 13 členů 

  

2) jmenuje 

  
členem komise právní : 

- Mgr. Renatu Kolkovou, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního  

- Mgr. Otu Faita, právníka oddělení právního, odboru legislativního a právního  
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RM_M 46 
Smart Innovation Center, s.r.o. - “skelet”, aktuální vývoj - doplněk 
  
Usnesení číslo: 00559/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s doplněním materiálu č. 33 “Smart Innovation Center, s.r.o. - “skelet”, aktuální vývoj”, který je 

určen pro zasedání Zastupitelstva města Ostravy konané dne 30.1.2019, a to o  přílohu         

č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Právní služby”, poř. č. 018/2019 
  
Usnesení číslo: 00560/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na poskytování právních služeb statutárnímu městu 

Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Advokátní kancelář Pyšný, Srba & Partneři, v.o.s. 

se sídlem: Občanská 1115/16, Slezská Ostrava, PSČ 710 00 

IČO: 64615065 

za cenu nejvýše přípustnou 2.000.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 47 
Souhlas s kácením dřevin v Rozvojové zóně Hrušov 
  
Usnesení číslo: 00561/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o zajištění kácení dřevin a náhradní výsadby se společností CONTERA 

Management s.r.o. IČO: 285 73 510, se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 - Nusle dle 

přílohy č.1 předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy, jakožto vlastník 

pozemku vyhotovil souhlas s kácením dřevin za podmínky uzavření dohody dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 01.02.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka malého rozsahu pod označením “Zajištění výuky        
a výcviku žáků” 
  
Usnesení číslo: 00562/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění výuky a výcviku žáků 

na dětském dopravním hřišti při Základní a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A.Kučery 20, 

příspěvková organizace v roce 2019 s příspěvkovou organizací: 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A.Kučery 20, příspěvková organizace 

IČO: 709 44 652 se sídlem Alberta Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

za cenu nejvýše přípustnou 266 028,- Kč (není plátcem DPH) dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění výuky a výcviku žáků 

na dětském dopravním hřišti při Mateřské škole Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, 

příspěvková organizace v roce 2019 s příspěvkovou organizací: 

Mateřská škoda, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, příspěvková organizace 

IČO: 709 84 662 se sídlem Ukrajinská 1530/4, 708 00 Ostrava-Poruba 

za cenu nejvýše přípustnou 59 400,- Kč (není plátcem DPH) dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění výuky a výcviku žáků 
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na dětském dopravním hřišti při Mateřské škole Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace 

v roce 2019 s příspěvkovou organizací: 

Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace 

IČO: 709 34 011 se sídlem Hornická 2679/43a, 702 00 Moravská Ostrava 

za cenu nejvýše přípustnou 45 000,- Kč (není plátcem DPH) dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru dopravy 

zabezpečit všechny potřebné úkony těchto veřejných zakázek malého rozsahu uvedených v 

bodech 1) až 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 28.02.2019 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_VZ 7 
Parkoviště pod Frýdlantskými mosty 
  
Usnesení číslo: 00563/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování investičního záměru akce 

“Parkoviště pod Frýdlantskými mosty” za cenu 195 000,- Kč bez DPH dle přílohy              

č. 1 předloženého materiálu mezi Statutárním městem Ostrava a společností Geoengineering, 

spol. s r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČO 47668121 

  

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í 

kapitálové výdaje 

§ 2212, pol. 6342 ORG 0000000003408, ORJ 100           o 236 tis. Kč 
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z v ý š í 

kapitálové výdaje 

§ 2219, pol. 6121, ORG 0003269000000, ORJ 100          o 236 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 11 
Ukončení realizace projektu Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - 
Michálkovice 
  
Usnesení číslo: 00564/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 1637/ZM1418/26 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o ukončení projektu Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - 

Michálkovice spolufinancovaného z rozpočtu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství 

hasičských záchranných sborů ČR a Moravskoslezského kraje 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru majetkovému 

zajistit udržitelnost projektu “Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Michálkovice” dle 

podmínky stanovené ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 

1435/2017/OSR dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a poskytovat informace odboru 

strategického rozvoje v období udržitelnosti 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.06.2023 

 vedoucí odboru majetkového 

  
3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 
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zajistit udržitelnost projektu “Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Michálkovice” dle 

podmínky stanovené ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje     

ev. č. 1435/2017/OSR dle přílohy č. 1 předloženého materiálu na základě informací 

poskytovaných odborem majetkovým v období udržitelnosti 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.06.2023 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
4) žádá 

  
starostu městského obvodu Michálkovice 

o zajištění udržitelnost projektu “Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava - Michálkovice”      

v rozsahu majetku svěřeného a předaného městskému obvodu dle podmínky stanovené         

ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 1435/2017/OSR dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu a o poskytnutí informací odboru strategického rozvoje 

  

 Vyřizuje: Ing. Martin Juroška, Ph.D., T: 30.06.2023 

 starosta městského obvodu Michálkovice  

  
 

RM_VZ 9 
Koncese malého rozsahu “Provozování bikesharingu v Ostravě”, poř. č. 
282/2018 
  
Usnesení číslo: 00565/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 00343/RM1822/7 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na koncesi malého rozsahu, jíž předmětem je 

poskytování služeb souvisejících s provozováním systému veřejného sdílení jízdních kol,      

tzv. bikesharingu na území města Ostravy a okolí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu       

s dodavatelem: 

nextbike Czech Republic s.r.o. 

se sídlem: Libušina 526/101, Chválkovice, 779 00 Olomouc 

IČO: 07389108 

za jednotkovou cenu uvedenou v předloženém materiálu 
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RM_VZ 13 
Veřejná zakázka malého rozsahu “Stojany na kola”, poř. č. 8/2019 
  
Usnesení číslo: 00566/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a nepoužitých stojanů na jízdní kola dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Kolář a Syn spol. s r.o. 

se sídlem: Arbesova 66, Ohrazenice, 533 53 Pardubice 

IČO: 02244730 

za cenu nejvýše přípustnou 1 100 000 Kč bez DPH 

  

 
RM_M 24 
Uzavření 7 pojistných smluv pro domy na ul. Horní 3030/96, 3031/98, 
3034/104, 3035/106, 3036/108, 3037/110 a 3038/112 v Ostravě Bělském 
Lese v rámci statutárního orgánu předsedy společenství vlastníků       
v uvedených domech 
  
Usnesení číslo: 00567/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, 

IČO: 45272956 pro domy na ul. Horní 3030/96, 3031/98, 3034/104, 3035/106, 3036/108, 

3037/110 a 3038/112 v Ostravě Bělském Lese z výkonu funkce předsedy 

- Společenství vlastníků pro dům Horní 3030/96, IČO: 27765067 

- Společenství vlastníků pro dům Horní 3031/98, IČO: 27783367 

- Společenství vlastníků pro dům Horní 3034/104, IČO: 03281809 

- Společenství vlastníků pro dům Horní 3035/106, IČO: 28570863 

- Společenství vlastníků pro dům Horní 3036/108, IČO: 28595564 

- Společenství vlastníků pro dům Horní 3037/110, IČO: 28619412 

- Společenství vlastníků pro dům Horní 3038/112, IČO: 27765466 

dle vzorové smlouvy přílohy č. 8 a důvodové zprávy předloženého materiálu 
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RM_M 14 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku v k.ú. Přívoz, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00568/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vypůjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parcela č. 497/2, ostatní 

plocha, manipulační plocha, nacházejícího se v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

s 

XXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXX XX XXXXX XXXXX 

XXXX XXX XX XXXX 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o využívání sportoviště - 
Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 00569/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o využívání sportoviště mezi statutárním městem 

Ostrava 

a 

společností Městský fotbalový klub Vítkovice a.s. 

se sídlem: Závodní 2992/86D, Vítkovice, 703 00 Ostrava  

IČO: 28594193 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) svěřuje 

  
Magistrátu města Ostravy pravomoc, aby prostřednictvím odboru majetkového  

rozhodoval o uzavření smluv o využívání sportoviště na základě smlouvy o smlouvě budoucí    

o využívání sportoviště dle bodu 1) tohoto usnesení a v souladu s podmínkami specifikovanými 
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ve smlouvě o smlouvě budoucí o využívání sportoviště 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 16 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemků          
ve vlastnictví SMO a návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách    
o zřízení věcných břemen pro společnost GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00570/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním NTL plynovodu včetně 7 ks plynovodních přípojek do pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 849/1 - ostatní plocha, silnice, 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

pro: 

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

v rámci stavby “REKO MS Ostrava Mar. Hory 3. část” 

  

2) rozhodla 

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

a provozování NTL plynovodu včetně 7 ks plynovodních přípojek v pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 849/1 - ostatní plocha, silnice, 

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

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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3) souhlasí 

  
s umístěním STL plynovodu PE100 do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3266/1 - ostatní plocha, silnice, 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

pro: 

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

v rámci stavby “REKO MS Ostrava - Radvanice 1. část” 

  

4) rozhodla 

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

a provozování STL plynovodu PE100 v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3266/1 - ostatní plocha, silnice, 

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

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Návrh na zřízení služebností, uzavření smluv o zřízení služebnosti      
s fyz. osobami 
  
Usnesení číslo: 00571/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 782/4      

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, vedení, 

provozování a údržby vodovodní a plynovodní přípojky, užívání pozemku pro přístup a příjezd    

k pozemku parc. č. 782/4 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, k pozemkům: 

parc. č. 780/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 782/71 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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oba v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

XXXXXX XXXXX, datum narození XX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXce, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 988/2      

v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, vedení, 

provozování a údržby vodovodní přípojky včetně vodoměrné tubusové šachtice, užívání 

pozemku pro přístup a příjezd k pozemku parc. č. 988/2 v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava,       

k pozemku: 

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

v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

XXXXX XXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště Nová XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXXX, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch každého vlastníka pozemku p. p. č. 216/17      

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, vedení, 

provozování a údržby kanalizační přípojky k pozemku: 

p. p. č. 479/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

XXXXX XXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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RM_M 19 
Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě           
s Dopravním podnikem Ostrava a.s., Moravskoslezským krajem         
a Povodím Odry, s.p. 
  
Usnesení číslo: 00572/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

světelného signalizačního zařízení, k pozemkům: 

- parc. č. 2261/3 - ostatní plocha, dráha, 

- parc. č. 2953/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

 oba v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

s vlastníkem: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 619 74 757 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

a údržby světelného signalizačního zařízení, k pozemkům: 

- parc. č. 2261/5 - ostatní plocha, silnice 

- parc. č. 2953/2 - ostatní plocha, silnice 

- parc. č. 2953/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

vše v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

s vlastníkem: 

Moravskoslezský kraj 

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

IČO: 708 90 692 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, 

středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, 

IČO: 000 95 711 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, provozování a údržby 

světelného signalizačního zařízení k pozemku parc. č. 2974/1 vodní plocha, koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

s vlastníkem: 

Česká republika 

právo hospodařit s majetkem státu 

Povodní Odry, státní podnik 

se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 708 90 021 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností            
pro DIAMO, státní podnik a fyzickou osobu 
  
Usnesení číslo: 00573/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

provozování a udržování bezpečnostního prvku Odplyňovacího vrtu ”VM - OV č. 97 ” včetně 

ohrazení a pěšího přístupu k pozemku: 

parc. č. 3283/9 - orná půda, 

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

DIAMO, státní podnik 

se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem 

IČO 000 02 739 

a 

vedlejším účastníkem  

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 004 94 356 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

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

- zřízení, vedení, provozování a údržby vodovodní přípojky  k pozemkům parc. č. 567/2 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace, parc. č. 806/11 - orná půda a parc. č. 806/12 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava,  

- zřízení, vedení, provozování a údržby plynovodní přípojky  k pozemku parc. č. 806/11 - orná 

půda v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava,  

- užívání části pozemku parc. č. 806/11 - orná půda v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, jako sjezdu 

pro přístup a příjezd k pozemku parc. č. 806/22 v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, s oprávněným: 

XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX 

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům      
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00574/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

statutárního města Ostravy: 

parc. č.  223/22 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 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 podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV v pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č.  2953/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Poruba, obec Ostrava, s oprávněným: 
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ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení VN v pozemcích ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č.  2129/6 - orná půda, 

parc. č. 2143/1 - ostatní plocha, neplodná půda, 

parc. č. 2143/7 - ostatní plocha, neplodná půda 

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. 9 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení VN v pozemcích ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

p. p. č. 566/299 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 566/300 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 22 
Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvy formou uzavření 
dodatků, návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k. ú. Nová 
Ves u Ostravy, návrh na záměr města vypůjčit část pozemku v k. ú. 
Moravská Ostrava a návrh na záměr nepronajmout a neuzavřít nájemní 
smlouvu k části pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00575/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města nezměnit nájemní smlouvy: 

-  ev. č. 2294/2010/MJ ze dne 27.08.2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.02.2011, ve znění 

dodatku č. 2 ze dne 29.03.2016 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 3. 4. 2017, jejímž předmětem          

je pronájem části pozemku p. p. č. 971/15 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m2           

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

formou uzavření dodatku č. 4, kdy dojde ke změně v: 

čl. IV. Doba a skončení nájmu, a to k prodloužení doby nájmu do 31.12.2020 

čl. V. Práva a povinnosti smluvních stran, a to k doplnění podmínek stanovených odborem 

dopravy 

- ev. č. 1272/2012/MJ ze dne 26.04.2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.03.2016 a ve znění 

dodatku č. 2 ze dne 3. 4. 2017, jejímž předmětem je pronájem části pozemků p. p. č. 971/2 - 

ostatní plocha, jiná plocha o výměře 53 m2, p. p. č. 971/34 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 

5 m2 a p. p. č. 971/15 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

  

formou uzavření dodatku č. 3, kdy dojde ke změně v: 

č. IV. Doba a skončení nájmu, a to k prodloužení doby nájmu do 31.12.2020, 

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

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 522 - ostatní plocha, silnice o výměře           

0,88 m2 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou      

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

  

3) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 3589/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace      

o výměře 4,5 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je 

přílohou č. 3/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

4) rozhodla 

  
nepronajmout a neuzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 3380/16 - ostatní plocha, 

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

snímku, který je přílohou č. 4/1 předloženého materiálu 
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RM_M 23 
Návrh přijmout dar vodovodního řadu a uzavřít darovací smlouvu        
a smlouvu o zřízení služebnosti s F. P. v k. ú. Polanka nad Odrou, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00576/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
přijmout dar  vodovodního řadu  PE 100 D 90 v  celkové délce 107 m v k. ú. Polanka nad 

Odrou, obec Ostrava, vybudovaného v rámci stavby “Technická infrastruktura Polanka - Janová, 

ulice Osvobození, parc. č. 2838/1” a uložen dle přílohy č. 1A a č. 1B předloženého materiálu v 

pozemcích: 

- parc. č. 2839/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

- parc. č. 2838/1 - orná půda, 

ve vlastnictví XXXXXXXXX XXXXXX, bydliště XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX 

XXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s žadatelem - dárcem 

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX 

XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby vodovodního řadu PE 100 D 90 k pozemku: 

parc. č. 2838/1 – orná půda 

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

s vlastníkem: 

XXXXXXXXX XXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXX 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodnímu řadu PE 100 D 90 na 

statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 
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RM_M 30 
Návrh na záměr pronájmu částí pozemku parc.č. 1448/24 v k.ú. Vítkovice, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00577/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města 

pronajmout části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to parc. č. 1448/24, ost. 

plocha - jiná plocha o celkové výměře 40,40 m2, a to část označenou v situačním výkresu jako 

“A” o výměře 28,10 m2 a část označenou v situačním výkresu jako “B” o výměře 12,30 m2      

v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava (ulice Vítkovická - areál Dolní oblast Vítkovice), 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 39 
Návrh na přijetí daru nemovitých věcí v k.ú. Svinov, obec Ostrava      
od Moravskoslezského kraje, Správy silnic Moravskoslezského      
kraje p.o. 
  
Usnesení číslo: 00578/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
přijmout dar nemovitých věcí a to: 

stavby pozemní komunikace (dříve označená jako silnice  III/4785) umístěné na pozemcích 

parc. č. 3071/1, parc. č. 3072/1 a parc. č. 3078/1 včetně  mostního objektu ev.č. 4785-3 vše     

v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

od Moravskoslezského kraje, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava IČO: 708 90 692 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, středisko Ostrava, 

Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČO: 000 95 711 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3  předloženého materiálu 

  

 
RM_M 40 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, souhlas s přeložením multifunkčního 
kabelovodu,  návrh na uzavření smlouvy o budoucí  smlouvě o zřízení  
 

(zn.předkl.) 
08 
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služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy s CTP Property XX, 
spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 00579/RM1822/10 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním dešťové kanalizace do částí pozemků parc. č. 304/1 - orná půda a parc. č. 3134/4 - 

ostatní plocha, silnice, oba v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava, 

pro: 

CTP Property XX, spol. s r.o. 

se sídlem: Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec 

IČO: 281 44 058 

v rámci stavby: “CTPark Ostrava, Objekt O26 - odvodnění příjezdové komunikace, přeložka 

multifunkčního kabelovodu u zastávky MHD”, 

dle situačního výkresu, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s přeložením zařízení multifunkčního kabelovodu ve vlastnictví statutárního města Ostravy     

v rámci stavby: “CTPark Ostrava, Objekt O26 - odvodnění příjezdové komunikace, přeložka 

multifunkčního kabelovodu u zastávky MHD”, na pozemcích ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, a to: 

- parc. č. 304/1 orná půda 

- parc. č. 304/38 orná půda 

- parc. č. 332/4 orná půda 

- parc. č. 333/1 orná půda 

vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

pro: 

CTP Property XX, spol. s r.o. 

se sídlem: Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec 

IČO: 281 44 058 

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

  

3) rozhodla 

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

zřízení, vedení, provozování a údržbu dešťové kanalizace v pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 
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- parc. č. 304/1  orná půda 

- parc. č. 3134/4  ostatní plocha, silnice 

oba v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

CTP  Property XX, spol. s r.o. 

se sídlem: Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec 

IČO: 281 44 058 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu 

- na část pozemku parc. č. 304/1, orná půda o celkové výměře 117 m2, a to část označenou       

v situačním snímku jako “A” o výměře 31 m2 a část označenou v situačním snímku jako “B”     

o výměře 86 m2 

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

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

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

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

vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

se společností 

CTP Property XX, spol. s r.o. 

se sídlem: Central Trade Park D1 1571 

396 01 Humpolec 

IČO: 281 44 058 

za účelem uložení a provozování dešťové kanalizace pro odvodnění účelové komunikace       

v částech pozemků parc. č. 304/1 a parc. č. 3134/4 a dále přeložení zařízení multifunkčního 

kabelovodu v částech pozemků parc. č. 304/1, parc. č. 304/38, parc. č. 332/4 a parc.č. 333/1      

v k.ú. Hrabová, obec Ostrava v rámci realizace stavby “CTPark Ostrava, Objekt O26 - 

odvodnění příjezdové komunikace, přeložka multifunkčního kabelovodu u zastávky MHD”, za 

nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 22.500,- Kč/rok, na dobu nejpozději do 31. 12. 2020, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 41 
Návrh na záměr města nepronajmout část pozemku v k. ú. Radvanice, 
obec Ostrava a návrh na souhlas s podnájmem části budovy č. p. 143, 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava třetí osobě 
  
Usnesení číslo: 00580/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) ruší 

  
bod 1) svého usnesení č. 00439/RM1822/8 ze dne 15. 1. 2019, který je přílohou 

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
že není záměrem města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava,     

a to parc. č. 3265/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1,45 m2 v k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava, dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

  

3) nesouhlasí 

  
s podnájmem části budovy č. p. 143, která je součástí pozemku parc. č. 361 - zastavěná plocha   

a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to okenního výklenku na jihovýchodní 

straně budovy, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 7 předloženého materiálu společnosti 

APAVARspol. s r.o. 

se sídlem: Jurečkova 16, 702 00 Moravská Ostrava 

IČO: 25825194 

  

 
RM_M 42 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na nemovitosti v k. ú. Hrušov, 
obec Ostrava se Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací 
  
Usnesení číslo: 00581/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele 

o uzavření smlouvy o vypůjčce na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostrava: 

- parc. č. 1872/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

-  parc. č. 2070/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

-  parc. č. 2070/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

vše v k. ú. Hrušov, obec Ostrava 

s Moravskoslezským krajem,  zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, 

příspěvkovou organizací, se sídlem Ostrava, Úprkova 795/1, PSČ 702 23, IČO: 00095711 

za účelem stavby “Modernizace silnice II477, II/647 Ostrava, ul. Bohumínská, III. etapa”,      

na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy do 31. 12. 2020, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 
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RM_M 43 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy pro umístění reklamních bannerů   
na mostní konstrukce nad komunikacemi se společností Seven Days 
Agency s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00582/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu na část mostních objektů (lávek) ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava, svěřené do správy společnosti OK, a.s. nad místními komunikacemi, a to: 

- ev.číslo mostu OV - 304, Dr. Martínka - Místecká 

- ev.číslo mostu OV -135 L, k ÚAN - Místecká 

- ev.číslo mostu OV - 138, k ul. Hornopolní - Místecká 

- ev.číslo mostu OV - 394, J Herolda - Horní 

na území města Ostravy, v k.ú. Hrabůvka, v k.ú. Moravská Ostrava a v k.ú. Dubina u Ostravy, 

obec Ostrava, 

se společností 

Seven Days Agency, s.r.o. 

se sídlem: Praha 2 - Nové Město, Náplavní 2013/1, PSČ 11000 

IČO: 243 14 781 

za účelem umístění reklamních bannerů v rámci realizace sportovní akce “City Cross Sprint 

Ostrava 2019”, na dobu určitou ode dne 1. 2. 2019 do 23. 2. 2019, tj. 23 dní, za nájemní v 

celkové výši 5.136,- Kč + DPH, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 31 
Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2018 
  
Usnesení číslo: 00583/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
organizační zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2018 

  

2) ukládá 

  
a) vedoucím odvětvových odborů, řediteli Městské policie Ostrava a řediteli Územního odboru 

Ostrava HZS MSK předložit odboru financí a rozpočtu zpracovaný přehled úprav rozpočtu roku 
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2018 a vyhodnocení plnění rozpočtu příjmů a výdajů roku 2018, ke kterým mají schválené 

dispoziční oprávnění 

Zodpovídají: vedoucí odborů MMO, ředitel MěPO a ředitel územního odboru Ostrava HZS 

MSK 

Termín: 28. 2. 2019 

b) ředitelům příspěvkových organizací 

- předat odvětvovým odborům podklady k finančnímu vypořádání za rok 2018 

Termín: dle termínů sdělených Krajským úřadem MSK 

- zajistit předání “Zprávy o hodnocení hospodaření a činnosti organizace za rok 2018” vždy 7 

dnů před termínem konání hodnocení hospodaření a činnosti všem členům hodnotící komise 

Zodpovídají: ředitelé příspěvkových organizací 

c) vedoucím odvětvových odborů 

- předat rozpočtovému oddělení odboru financí a rozpočtu přehled vyúčtování poskytnutých 

dotací obchodním společnostem a obecně prospěšným společnostem a jejich předpokládané 

čerpání 

Termín: 28. 2. 2019 

- zajistit zpracování zápisu z konaného hodnocení hospodaření a činnosti příspěvkových 

organizací za rok 2018 a spolupracovat s odborem financí a rozpočtu při zapracování výsledků 

tohoto hodnocení do “Závěrečného účtu - zprávy o výsledku hospodaření statutárního města 

Ostrava” 

Zodpovídají: vedoucí odvětvových odborů 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

a) zpracovat časový harmonogram zasedání hodnotících komisí a jejich složení a předložit jej ke 

schválení radě města 

Termín: 26. 2. 2019 

b) koordinovat termíny a účast členů hodnotících komisí na hodnocení hospodaření a činnosti    

za rok 2018 v případě nutnosti požadovaných změn 

c) rozeslat odvětvovým odborům tabulkovou část dle příloh 1 - 3 a komentář dle přílohy        

č. 4 předloženého materiálu, které jsou povinnou součástí “Zprávy o hodnocení hospodaření      

a činnosti jednotlivých  příspěvkových organizací za rok 2018” 

Termín: 5. 2. 2019 

d) zpracovat finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem, státními finančními aktivy       

a krajským úřadem za rok 2018 a předat Krajskému úřadu MSK v termínech stanovených 

vyhláškami Ministerstva financí 

e) zpracovat finanční vypořádání s městskými obvody a ostatními subjekty 

f) zpracovat “Závěrečný účet - zprávu o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava      
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za rok 2018” a předložit radě města k projednání dne 4. 6. 2019 a zastupitelstvu města dne 

19. 6. 2019 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zajistit zkompletování výsledků hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí 

statutárního města Ostrava a obecně prospěšných společností založených SMO a jejich 

zapracování do “Závěrečného účtu - zprávy o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava 

za rok 2018” 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 10.05.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 32 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 00584/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í  

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 140, § 3233, pol. 5137, ÚZ 107517016, org. 6324000000 o 3 918 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107117015, org. 6324000000 o 231 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107100000, org. 6324000000 o 461 tis. Kč 

                                            pol. 5169, ÚZ 107517016, org. 6324000000 o 195 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107117015, org. 6324000000 o 12 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107100000, org. 6324000000 o 23 tis. Kč 

                                            pol. 5172, ÚZ 107517016, org. 6324000000 o 650 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107117015, org. 6324000000 o 39 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107100000, org. 6324000000 o 77 tis. Kč 

na § 6211, pol. 5177, ORJ 290 o 10 tis. Kč (C.2.) 

(C.3.) na ORJ 130, § 3719, pol. 5173, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 40 tis. Kč 

                                                             ÚZ 120100000, org. 113000000 o 10 tis. Kč 

na § 3631, pol. 5169, ORJ 100 o 100 tis. Kč (C.4.) 

(C.5.) na ORJ 230, § 2310, pol. 5171, ÚZ 93 o 1 000 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 5171, ÚZ 93 o 1 000 tis. Kč 
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                               § 2212, pol. 5169 o 200 tis. Kč 

                                            pol. 5171 o 2 400 tis. Kč 

                               § 3745, pol. 5169, org. 3218 o 1 315 tis. Kč 

na § 2223, pol. 5171, ORJ 100 o 5 552 tis. Kč (E.1.) 

 - kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 140, § 3233, pol. 6111, ÚZ 107517969, org. 6324000000 o 189 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107117968, org. 6324000000 o 12 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107100000, org. 6324000000 o 23 tis. Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 107517969, org. 6324000000 o 67 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107117968, org. 6324000000 o 4 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107100000, org. 6324000000 o 8 tis. Kč 

                                            pol. 6122, ÚZ 107517969, org. 6324000000 o 3 758 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107117968, org. 6324000000 o 222 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107100000, org. 6324000000 o 443 tis. Kč 

                                            pol. 6125, ÚZ 107517969, org. 6324000000 o 2 059 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107117968, org. 6324000000 o 122 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107100000, org. 6324000000 o 243 tis. Kč 

(C.4.) na ORJ 100, § 2219, pol. 6121, org. 3264000000 o 104 tis. Kč 

                                                             org. 3266000000 o 73 tis. Kč 

                                                             org. 3253000000 o 359 tis. Kč 

                               § 2212, pol. 6121, org. 3265000000 o 82 tis. Kč 

(C.5.) na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7374 o 110 tis. Kč 

                                                                        org. 7402 o 47 tis. Kč 

                                                             org. 7402 o 360 tis. Kč 

                                § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7369 o 460 tis. Kč 

                                                                          org. 7370 o 540 tis. Kč 

                                                                          org. 7371 o 1 000 tis. Kč 

                                                                          org. 7372 o 500 tis. Kč 

                                                                          org. 7373 o 258 tis. Kč 

                                                             org. 7373 o 100 tis. Kč 

                                                             org. 7384 o 150 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 7399 o 630 tis. Kč 

                                                                         org. 7401 o 670 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 6121, org. 4335 o 231 tis. Kč 

                               § 6211, pol. 6121, org. 8245 o 500 tis. Kč 

                               § 3613, pol. 6121, org. 8235 o 240 tis. Kč 

(E.1.) na ORJ 100, § 2223, pol. 6122 o 1 230 tis. Kč 

                                            pol. 6123 o 466 tis. Kč  

z v y š u j e 

- financování 

na pol. 8115, ORJ 120 o 3 000 tis. Kč (E.1.)                              

  

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
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na § 6211, pol. 5136, ORJ 290 o 10 tis. Kč (C.2.) 

na § 3719, pol. 5901, ORJ 300, org. 113000000 o 50 tis. Kč (C.3.) 

- kapitálové výdaje 

na § 3233, pol. 6901, ORJ 140, org. 6324000000 o 12 756 tis. Kč (C.1.) 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 100, org. 3093 o 618 tis. Kč (C.4.) 

(C.5.) na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7342 o 157 tis. Kč 

                                                             org. 7342 o 360 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7174 o 2 000 tis. Kč 

                                                                        org. 7342 o 1 258 tis. Kč 

                                                             org. 7342 o 250 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 7354 o 1 500 tis. Kč 

                                                                         org. 7359 o 1 300 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 6121, org. 4345 o 231 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 6121, org. 8245 o 500 tis. Kč 

                               § 6409, pol. 6901 o 2 600 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, org. 3218 o 1 315 tis. Kč 

                               § 6409, pol. 6901, org. 8064 o 240 tis. Kč 

- investiční transfery krajům 

na § 2212, pol. 6342, ORJ 100, org. 3408 o 100 tis. Kč (C.4.) 

- neinvestiční transfery 

na§ 3429, pol. 5331, ÚZ 1010, ORJ 190 o 2 649 tis. Kč (C.6.) 

s n i ž u j e 

- financování 

na pol. 8115, ÚZ 1010, ORJ 120 o 2 649 tis. Kč (C.6.) 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 4 248 tis. Kč (E.1.) 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 36 
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 
  

(zn.předkl.) 
40 
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Usnesení číslo: 00585/RM1822/10 
  
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 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 05.02.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 2 
Zvýšení neinvestičních příspěvků na provoz městským příspěvkovým 
organizacím z oblasti kultury na krytí dopadů legislativních změn        
na osobní náklady 
  
Usnesení číslo: 00586/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zvýšení neinvestičních příspěvků na provoz na rok 2019 na krytí dopadů legislativních změn 

na osobní náklady organizacím: 

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace,  o 11 254 tis. Kč 

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace,  o 1 243 tis. Kč 

Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace,  o 1 083 tis. Kč 

Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace,  o 2 824 tis. Kč 

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace,  o 2 545 tis. Kč 

Ostravské muzeum, příspěvková organizace,  o 751 tis. Kč 

PLATO Ostrava, příspěvková organizace,  o 415 tis. Kč 

Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace,  o 947 tis. Kč 
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2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5901               o 22 363 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160, 

§ 3311, pol. 5331, org. 4234   o  11 254 tis. Kč 

§ 3311, pol. 5331, org. 4240   o     1 243 tis. Kč 

§ 3311, pol. 5331, org. 4251   o     1 083 tis. Kč 

§ 3312, pol. 5331, org. 4212   o     2 824 tis. Kč 

§ 3314, pol. 5331, org. 4214   o     2 545 tis. Kč 

§ 3315, pol. 5331, org. 4215   o        751 tis. Kč 

§ 3315, pol. 5331, org. 4250   o       415 tis. Kč 

§ 3319, pol. 5331, org. 4254   o       947 tis. Kč 

- z v y š u j e 

rozpočtová rezerva na ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901                o   1 301 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů - zvýšení neinvestičních příspěvků organizacím: 

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace,  o 11 254 tis. Kč 

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace,  o 1 243 tis. Kč 

Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace,  o 1 083 tis. Kč 

Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace,  o 2 824 tis. Kč 

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace,  o 2 545 tis. Kč 

Ostravské muzeum, příspěvková organizace,  o 751 tis. Kč 

PLATO Ostrava, příspěvková organizace,  o 415 tis. Kč 

Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace,  o 947 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
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zahrnout do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2020 zvýšení neinvestičních 

příspěvků na provoz organizacím: 

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace,  o 11 254 tis. Kč 

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace,  o 1 243 tis. Kč 

Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace,  o 1 083 tis. Kč 

Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace,  o 2 824 tis. Kč 

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace,  o 2 545 tis. Kč 

Ostravské muzeum, příspěvková organizace,  o 751 tis. Kč 

PLATO Ostrava, příspěvková organizace,  o 415 tis. Kč 

Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace,  o 947 tis. Kč 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 28 
Podání žádosti o dotaci na projekty v rámci Programu prevence 
kriminality na místní úrovni 2019 
  
Usnesení číslo: 00587/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 00370/RM1822/7 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
podání žádosti o dotaci ve výši 1 657 000 Kč na projekty: 

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 

v rámci  Programu prevence kriminality na místní úrovni 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 

zajistit předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekty dle dle bodu 1)  tohoto 

usnesení v souladu s podmínkami Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 15.02.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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3) schvaluje 

  
- finanční participaci města na programu v roce 2019 v celkové výši 250 tis. Kč zařazenou na 

ORJ 180 odboru sociálních věcí a zdravotnictví, z toho 45 tis. Kč na investiční projekt Ostrava - 

Modernizace městského kamerového systému 2019 

- finanční participaci města na projektu Ostrava - Domovník - preventista 2019-2020 v roce 

2020 ve výši 50 tis Kč 

- předfinancování projektu Ostrava - Domovník - preventista  2019 - 2020 v roce 2019 ve výši 

160 tis. Kč zařazené na ORJ 180 odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

zajistit spolufinancování projektu Ostrava - Domovník preventista 2019-2020 v rámci 

specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava pro rok 2020 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
5) schvaluje 

  
Rozpočtového opatření, kterým se: 

- s n i ž u j í     běžné výdaje 

§ 4349, pol. 5169, ÚZ 7109, ORJ 180                                                                      o   160 tis. Kč 

- z v y š u j í     převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 7109, org. 510, ORJ 120                                                        o   160 tis. Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

- z v ý š í    převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 7109, org. 510                                                                      o    160 tis. Kč 

- z v ý š í    běžné výdaje 

§ xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 

7109                                                                                                o      160 tis. Kč 

  

6) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 5) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 12 
Hodnotící zpráva za rok 2018 a návrh na schválení environmentálních 
cílů 2019 při systému environmentálního managementu podle        
ČSN EN ISO 14001 na Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00588/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
předloženou Hodnotící zprávu environmentální výkonnosti na Magistrátu města Ostravy za rok 

2018 

  

2) schvaluje 

  
environmentální cíle 2019 při systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 

14001 na Magistrátu města Ostravy 

  

 
RM_M 13 
Žádost Obvodního báňského úřadu o vyjádření k čerpání finančních 
rezerv na sanaci a rekultivaci pozemků v dobývacím prostoru Polanka 
nad Odrou organizací Písek Ostrava s.r.o. - I. etapa 
  
Usnesení číslo: 00589/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého ze dne 

18. 12. 2018, pod č.j. SBS 38617/2018/OBÚ-05/4, o vyjádření k čerpání finančních rezerv       

na sanaci a rekultivaci pozemků v dobývacím prostoru Polanka nad Odrou organizací Písek 

Ostrava s.r.o. - I. etapa dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem odpovědi na žádost Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského 

a Olomouckého dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

zaslat odpověď Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Moravskoslezského               

a Olomouckého dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 08.02.2019 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 44 
Stanovisko města k záměru CENNZO Ostrava podle zákona             
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí - spalovna 
nebezpečných odpadů 
  
Usnesení číslo: 00590/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
dokumentaci záměru “CENNZO Ostrava” instalace nové linky za účelem rozšíření provozu 

stávajícího areálu odpadového hospodářství - spalovna nebezpečných odpadů 

  

2) vydává 

  
záporné vyjádření k záměru a schvaluje vyjádření města dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

s úpravou 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

zaslat vyjádření města Ministerstvu životního prostředí 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 01.02.2019 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 45 
Poskytnutí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší       
od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00591/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 1.000.000,- Kč           

od právnické osoby AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Pražská 1321/38a, 

Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 49356089 dle důvodové zprávy předloženého materiálu a na 

straně statutárního města Ostravy o uzavření darovací smlouvy s výše uvedenou právnickou 

osobou dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 5 
Vystavení objednávky vůči spol. VERA na rozšíření modulu pro evidenci 
občanských průkazů a cestovních dokladů 
  
Usnesení číslo: 00592/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky vůči společnosti VERA, spol. 

s r.o. se sídlem: Lužná 716/2, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 62587978 ve výši 152.320,- 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: 28.02.2019 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_M 25 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti           
se stavbou “Kanalizace Folvarek, II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 00593/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

II. etapa” mezi vlastníkem: 

JXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 
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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 vlastníky: 

XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX 

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: 

XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX 

XXX XXXXXX 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 

  

4) rozhodla 

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

II. etapa” mezi vlastníkem: 

XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

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. 5 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

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

II. etapa” mezi vlastníkem: 

XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX 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 “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti          
se stavbou “Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, Provaznická,        
Dr. Martínka” 
  
Usnesení číslo: 00594/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou ”Cyklotrasa P - 

průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka” mezi vlastníkem: 

Ing. XXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XXX 

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 ”Cyklotrasa P - 

průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka” mezi vlastníkem: 

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA 

Hasičská 1003/49, 700 30 Ostrava 

IČO:26836025 

a 

oprávněným: 

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



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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IČO: 00845451 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 27 
Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě a smlouvy o výpůjčce v souvislosti se stavbou 
“Rozšíření VO U Jámy v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava” zahrnutou 
do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00595/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

se stavbou “Rozšíření VO U Jámy v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava” mezi 

vlastníkem Advanced World Transport a.s., Hornopolní 3314/38, Moravská Ostrava,        

702 62 Ostrava, IČO: 47675977  

a budoucím oprávněným  

statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO: 00845451, dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o výpůjčce” v souvislosti se stavbou “Rozšíření VO U Jámy v k.ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava” mezi půjčitelem Advanced World Transport a.s., Hornopolní 3314/38, 

Moravská Ostrava, 70262 Ostrava, IČO: 47675977  

a vypůjčitelem  

statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO: 00845451, dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Uzavření dohody o ukončení smluvního vztahu pro přípravu stavby 
“Propojení cyklostezek Petřkovice” 
  
Usnesení číslo: 00596/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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1) rozhodla 

  
uzavřít Dohodu o ukončení smluvního vztahu se společností HaskoningDHV Czech Republic, 

spol. s r.o., IČO 45797170, se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, založeného smlouvou 

o dílo a smlouvou příkazní č. 2969/2016/OI ze dne 24.1.2017 pro stavbu „Propojení cyklostezek 

Petřkovice“ z důvodu nedosažení ekonomického a účelného řešení stavby dle přílohy          

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 33 
Návrh na uzavření smlouvy na realizaci akce “Nábřeží Ostravice - 
lokalita most Miloše Sýkory - stavba č.1 - kácení dřevin a sadové 
úpravy” 
  
Usnesení číslo: 00597/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce “Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory - 

stavba č.1 - kácení dřevin a sadové úpravy” v k. ú. Slezská Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu se zhotovitelem Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem               

Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 25816977 

  

 
RM_M 35 
Převedení vlastnictví projektových dokumentací zajištěných Městskou 
nemocnicí Ostrava, příspěvková organizace a jejich následné účetní 
zaúčtování na odbor investiční magistrátu 
  
Usnesení číslo: 00598/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o převodu projektové dokumentace, postoupení licence a převzetí práv        

a povinností ze správních rozhodnutí v rámci stavby:  ,, Stavební úpravy v pavilonu H2 – zřízení 

metabolické JIP´´ a ,,Zřízení nové chráněné únikové cesty v pavilonu H1, H2´´ v celkové 

pořizovací hodnotě 506.155,44 Kč s Městskou nemocnici Ostrava, příspěvková organizace,      

se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO: 00635162, dle Přílohy 

č. 1 předloženého materiálu  

 

 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

provést zaúčtování přijaté pořizovací hodnoty 506.155,44 Kč do evidence investičního odboru 

Magistrátu města Ostravy 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o převodu projektové dokumentace, postoupení licence a převzetí práv      

a povinností ze správních rozhodnutí v rámci stavby:  ,, Energetické úspory MNO - Centrální 

sklad/sklad oddělení zásobování´´ a ,,Energetické úspory MNO - Lékařská pohotovostní služba 

a autodílny MNO´´ v celkové pořizovací hodnotě 533.700,40Kč  s Městskou nemocnici 

Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, Moravská 

Ostrava, IČO: 00635162, dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

provést zaúčtování přijaté pořizovací hodnoty 533.700,40 Kč do evidence investičního odboru 

Magistrátu města Ostravy 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o převodu projektové dokumentace, postoupení licence a převzetí práv      

a povinností ze správních rozhodnutí v rámci stavby:  ,, Modernizace pavilonu E2 v areálu 

Městské nemocnice Ostrava´´ v celkové pořizovací hodnotě 578.702,- Kč  s Městskou 

nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, 

Moravská Ostrava, IČO: 00635162, dle Přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  

6) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

provést zaúčtování přijaté pořizovací hodnoty 578.702,00 Kč do evidence investičního odboru 

Magistrátu města Ostravy 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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7) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o převodu projektové dokumentace, postoupení licence a převzetí práv a 

povinností ze správních rozhodnutí v rámci stavby:  ,, Revitalizace spojovacích mostů v areálu 

Městské nemocnice Ostrava´´  v celkové pořizovací hodnotě 536.940,- Kč  s Městskou 

nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, 

Moravská Ostrava, IČO: 00635162, dle Přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  

8) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

provést zaúčtování přijaté pořizovací hodnoty 536.940,00 Kč do evidence investičního odboru 

Magistrátu města Ostravy 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
9) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o převodu projektové dokumentace, postoupení licence a převzetí práv       

a povinností ze správních rozhodnutí v rámci stavby:  ,, Statické zajištění a sanace sloupů      

a překladu pod pavilonem H1, H2 a H3´´  v celkové pořizovací hodnotě 79.944,40 Kč           

s Městskou nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20A,    

728 80 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO: 00635162, dle Přílohy č. 5 předloženého materiálu  

  

10) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

provést zaúčtování přijaté pořizovací hodnoty 79.944,40 Kč do evidence investičního odboru 

Magistrátu města Ostravy 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
11) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o převodu projektové dokumentace, postoupení licence v rámci stavby:     

,, Modernizace dětského pavilonu´´ v celkové pořizovací hodnotě 635.250,- Kč  s Městskou 

nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, 

Moravská Ostrava, IČO: 00635162, dle Přílohy č. 6 předloženého materiálu  

  

12) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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provést zaúčtování přijaté pořizovací hodnoty 635.250,00 Kč do evidence investičního odboru 

Magistrátu města Ostravy 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 37 
Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce a rozšíření kanalizace 
Nová Bělá - II.etapa” zahrnutou do kapitálového rozpočtu statutárního 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00599/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá - II.etapa” mezi budoucím povinným Česká 

republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov,           

IČO: 01312774  

a budoucím oprávněným  

statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO: 00845451, dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy     
o dílo pro stavbu “Stávající kanalizace v ul. Charvátova, Rajská, 
Kamarýtova, Příkopní, U Vody - pasport” 
  
Usnesení číslo: 00600/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

na vypracování zjednodušené projektové dokumentace (pasportu) stavby “Stávající kanalizace   

v ul. Charvátova, Rajská, Kamarýtova, Příkopní, U Vody” v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava dle 

přílohy č.1 a důvodové zprávy předloženého materiálu se zhotovitelem: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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Ing. Daniel Fránek 

se sídlem: Ostravice 817, 739 14 Ostravice 

IČO: 180 87 434 

za cenu nejvýše přípustnou 280.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Stavby veřejného osvětlení - PD, IČ, AD”,          
poř.č. 200/2018 
  
Usnesení číslo: 00601/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00198/RM1822/4 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy    

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů                    

o skutečném majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, na vypracování projektových dokumentací pro územní řízení a projektových dokumentací 

pro provádění staveb včetně výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocných 

územních rozhodnutí a výkonu autorského dozoru po dobu realizace staveb pro připravované 

akce veřejného osvětlení v jednotlivých zájmových územích města Ostravy dle předloženého 

materiálu s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 2: 

ELTODO, a.s. 

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 

IČO: 45274517 

za cenu nejvýše přípustnou 2.287.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Demolice objektu úpravny vod Dubí”, poř. č. 279/2018 
  
Usnesení číslo: 00602/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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



Statutární město Ostrava 
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„Demolice objektu úpravny vod na pozemku č. 2498/8 v Ostravě Svinově – Dubí“ v rozsahu 

přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

DAV, a.s. 

se sídlem: Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava 

IČO: 00575381 

za cenu nejvýše přípustnou 2.601.449,52 Kč bez DPH 

  

 
RM_M 34 
Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu 
  
Usnesení číslo: 00603/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
doplněk V Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
novou Přílohu číslo 1 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
novou Přílohu číslo 2 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
doplněk VI Přílohy číslo 3  Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

  

5) schvaluje 

  
doplněk IV Přílohy číslo 4 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 5 předloženého 

materiálu  
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RM_M 4 
Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem         
v užívání Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00604/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v rozsahu      

a způsobem dle předloženého materiálu -  fyzickou likvidací a prodejem 

  

2) jmenuje 

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

2/2007 pro evidenci majetku” a jmenuje její členy:   

předseda: 

Ing. René Bartoš - vedoucí oddělení údržby odboru hospodářské správy                     

členové: 

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

Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 

 

  

 
RM_VZ 8 
Změna zadávací dokumentace ke koncesnímu řízení pro výběr 
provozovatele vodohospodářské infrastruktury statutárního města 
Ostravy v průmyslové zóně Mošnov 
  
Usnesení číslo: 00605/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
změnu zadávací dokumentace ke koncesnímu řízení pro výběr provozovatele vodohospodářské 

infrastruktury statutárního města Ostravy v Průmyslové zóně Mošnov dle příloh               

č. 1 až 10 předloženého materiálu 
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RM_M 3 
Návrh dodatku č.1 k Rámcové dohodě o podmínkách poskytování 
mobilních služeb elektronických komunikací č. 3637/2017/HS ze dne 
20.12.2017 z důvodu přistoupení příspěvkové organizace PLATO 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00606/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o schválení dodatku č. 1 k Rámcové dohodě o podmínkách poskytování mobilních služeb 

elektronických komunikací č. 3637/2017/HS ze dne 20.12.2017 z důvodu přistoupení Dalšího 

účastníka - příspěvkové organizace PLATO Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 4 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na kácení 20 ks dřevin 
ul.Finanční, k.ú. Poruba-sever v režimu in-house 
  
Usnesení číslo: 00607/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v režimu in-house na kácení 20 ks dřevin, včetně 

frézování pařezů, na pozemku parc.č. 2001/8 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Poruba-sever, 

obec Ostrava, společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., za celkovou cenu  v místě       

a čase obvyklou 184.000,- Kč bez DPH  dle cenové nabídky a podrobného rozpisu nákladů v 

příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky na kácení 20 ks dřevin včetně frézování pařezů na pozemku            

parc.č. 2001/8 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava v režimu in-house společnosti Ostravské 

městské lesy a zeleň, s.r.o. 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.01.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 
 
 



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 6 
Veřejná zakázka “Ostravou na alternativní pohon II”, poř. č. 024/2019 
  
Usnesení číslo: 00608/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na dodávku 20 ks nových vozidel v rámci 

projektu “Ostravou na alternativní pohon II” v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

1. Ing. Břetislav Gibas - tajemník 

2. Ing. Bc. Pavel Šmátrala - odbor hospodářské správy 

3. Mgr. Richard Váňa - Městská policie Ostrava 

4. Ing. Jiří Cigánek - odbor strategického rozvoje 

5. Mgr. Eva Burdová- odbor legislativní a právní 

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

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Martin Plachta - odbor hospodářské správy 

3. Bc. Martin Holubčík- Městská policie Ostrava 

4. Mgr. Eva Musilová - odbor strategického rozvoje 

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

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

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.07.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.07.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Obslužná a dozorovací činnost stanice tepla”,      
poř. č. 304/2018 
  
Usnesení číslo: 00609/RM1822/10 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

obslužné a dozorovací činnosti předávací stanice tepla v rozsahu přílohy č. 1 předloženého 

materiálu se společností: 

Veolia Energie ČR, a.s. 

se sídlem: 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava, Mor. Ostrava 

IČO: 45193410 

za jednotkovou cenu uvedenou v předloženém materiálu 

  

 
 


