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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 11.06.2019 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

01541/RM1822/25 RM_M 0 Schválení programu 25. schůze rady města konané 

dne 11.06.2019 

35 

01542/RM1822/25 RM_M 18 Ukončení projektu Ozdravné pobyty žáků 

porubských základních škol ve školním roce 

2018/2019 

50 

01543/RM1822/25 RM_M 19 Souhlas s podáním žádosti o dočerpání finančních 

prostředků pro rok 2019 v rámci Podmínek 

dotačního Programu na podporu poskytování 

sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání 

dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu 

50 

01544/RM1822/25 RM_M 49 Návrh na souhlas s podáním žádosti                       

o dofinancování sociálních služeb pro rok 2019            

v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu 

poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení 

a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního 

rozpočtu 

50 

01545/RM1822/25 RM_M 20 Souhlas s podáním žádosti o dofinancování 

sociálních služeb pro rok 2019 v rámci Podmínek 

dotačního Programu na podporu poskytování 

sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání 

dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu 

50 

01546/RM1822/25 RM_M 56 Souhlas s podáním žádosti o dofinancování 

sociálních služeb pro rok 2019 v rámci Podmínek 

dotačního Programu na podporu poskytování 

sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání 

dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu 

50 

01547/RM1822/25 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Nákup obuvi”, poř. č. 075/2019 25 

01548/RM1822/25 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Nákup bund”, poř. č. 076/2019 25 

01549/RM1822/25 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Nákup kalhot”, poř. č. 074/2019 25 

01550/RM1822/25 RM_M 17 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty             

Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, 

do Srbské republiky (Bělehrad) ve dnech                 

9.–11.7.2019 

01 

01551/RM1822/25 RM_M 21 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace č. 

3299/2018/KP se společností Černá louka s. r. o.  

na úpravy v objektech Výstaviště Černá louka - 

pavilonu A, pavilonu A1 a vstupní věži 

Slezskoostravského hradu v rámci nové koncepce 

vývoje Černé louky 

01 

01552/RM1822/25 RM_M 23 Zřízení výběrové komise na obsazení pracovního 

místa ředitele/ředitelky Městského ateliéru 

prostorového plánování a architektury, 

příspěvkové organizace 

38 
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01553/RM1822/25 RM_M 33 Strategie integrované teritoriální investice 

ostravské aglomerace (ITI) - změny 

38 

01554/RM1822/25 RM_VZ 3 Zadání zpracování dokumentace “Stavba Místecká 

III, ul. Cingrova - podklady pro hodnocení 

ekonomické efektivnosti” 

09 

01555/RM1822/25 RM_M 68 Uplatnění smluvních pokut vůči společnosti THT 

Polička, s.r.o., se sídlem Starohradská 316, 572 01 

Polička, Dolní Předměstí, IČO: 46508147 pro 

porušení povinností dle Kupní smlouvy ev. č. 

3615/2018/HZS ze dne 11.09.2018 

28 

01556/RM1822/25 RM_MZP 2 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 

obchodní společnosti Společnost pro využití letiště 

Ostrava-Mošnov a.s. 

90 

01557/RM1822/25 RM_M 7 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky 

08 

01558/RM1822/25 RM_M 11 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene a dohody o zrušení smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

01559/RM1822/25 RM_M 13 Návrh na zvýšení nájemného a pachtovného                   

o roční míru inflace 

08 

01560/RM1822/25 RM_M 24 Návrh na svěření nemovité věcí v k. ú. Svinov, 

obec Ostrava městskému obvodu Svinov, návrh  

na odejmutí nemovitých věcí v k.ú. Komorní 

Lhotka, obec Komorní Lhotka, městskému obvodu 

Ostrava-Jih 

08 

01561/RM1822/25 RM_M 25 Návrh na zřízení služebnosti a návrh na uzavření 

smlouvy o zřízení služebnosti pro společnost 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

08 

01562/RM1822/25 RM_M 26 Návrh úplatně nenabýt/nabýt nemovité věci v k. ú. 

Svinov, obec Ostrava 

08 

01563/RM1822/25 RM_M 27 Návrh koupit pozemek v k.ú. Pustkovec, obec 

Ostrava 

08 

01564/RM1822/25 RM_M 28 Návrh na záměr města nedarovat nemovitou věc          

v k.ú. Slezská Ostrava a návrh na záměr města 

prodat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec 

Ostrava 

08 

01565/RM1822/25 RM_M 35 Návrh koupit a svěřit pozemek v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava a uzavřít kupní smlouvu 

08 

01566/RM1822/25 RM_M 44 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebností  

s Dopravním podnikem Ostrava a.s. 

08 

01567/RM1822/25 RM_M 45 Návrh na přijetí daru věcí movitých              

od Moravskoslezského kraje a uzavření darovací 

smlouvy. Návrh na svěření věcí movitých 

městskému obvodu Radvanice a Bartovice 
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01568/RM1822/25 RM_M 47 Návrh na souhlas k nájmu staveb, zřízení 

distribuční sítě, provozování lokální distribuční 

soustavy na pozemcích v průmyslové zóně 

Ostrava-Mošnov pro společnost OSTRAVA 

AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o. 

08 

01569/RM1822/25 RM_M 48 Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní 

smlouvy pro městský obvod Vítkovice Předchozí 

souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy 

pro městský obvod Poruba 

08 

01570/RM1822/25 RM_M 50 Návrh na souhlas s opravou potrubí a návrh          

na souhlas s dočasným odnětím plnění funkcí lesa 

části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec 

Ostrava, návrh na záměr města pronajmout část 

pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

01571/RM1822/25 RM_M 51 Návrh na záměr pronájmu jednotky č. 3035/107          

v domě na ul. Horní 3035/106, Ostrava-Bělský Les 

08 

01572/RM1822/25 RM_M 55 Návrh prodat pozemky ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy v průmyslové zóně Mošnov 

08 

01573/RM1822/25 RM_M 59 Návrh na uzavření smluv o zřízení práva stavby         

a uzavření kupní smlouvy ve strategické 

průmyslové zóně Ostrava - Mošnov 

08 

01574/RM1822/25 RM_M 60 Návrh na změnu usnesení č. 01395/RM1822/23  

ze dne 21. 5. 2019 v bodě 1) a 3) 

08 

01575/RM1822/25 RM_M 61 Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Kunčičky, obec 

Ostrava 

08 

01576/RM1822/25 RM_M 62 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě 

ev. č. 3809/2018/MJ ze dne 19. 12. 2018                

ve strategické průmyslové zóně Ostrava – Mošnov  

se společností XZB (Europe) s.r.o. 

08 

01577/RM1822/25 RM_M 69 Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

01578/RM1822/25 RM_M 70 Návrh na záměr města prodat část pozemku (k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava) 

08 

01579/RM1822/25 RM_M 67 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě  

s předkupním právem a zákazem zcizení a zatížení 

ev.č. 3300/2018/MJ ze dne 7.11.2018 a návrh          

na uzavření dohody o spolupráci 

08 

01580/RM1822/25 RM_M 71 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

01581/RM1822/25 RM_M 72 Splnění podmínek vyplývajících z Kupní smlouvy 

ev.č. 1528/2008/MJ ve znění dodatků č. 1 - 3, 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a ORIO 

Morava, a.s., zánik předkupního práva 

08 

01582/RM1822/25 RM_M 73 Informace ke Kupní smlouvě ev. č. 1804/2008/MJ 

pro RM ve věci uzavřené se společností ENES 

Cargo a.s.(dříve FREE ZONE OSTRAVA, akciová 

společnost)- Strategická průmyslová zóna Ostrava 

- Mošnov, IČ 136 42 693 

08 
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01583/RM1822/25 RM_M 40 Zpráva o výsledku hospodaření statutárního města 

Ostrava za I. čtvrtletí 2019 

07 

01584/RM1822/25 RM_M 41 Rozdělení výnosu daně z hazardních her a výnosů 

ze zrušených odvodů městským obvodům 

07 

01585/RM1822/25 RM_M 42 Úprava rozpočtu 07 

01586/RM1822/25 RM_M 58 Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků 

z rozpočtu statutárního města Ostravy na podporu 

výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní                  

a cizojazyčné výuky v mateřských, základních            

a středních školách na území SMO pro školní rok 

2019/2020 

60 

01587/RM1822/25 RM_M 15 Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE 

ARÉNA, a.s., o poskytnutí účelové dotace                

na Vybavení interiérů a rekonstrukci stávajících 

tribun fotbalového areálu Bazaly a o uzavření 

dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

účelové dotace na Stavební úpravy OSTRAVAR 

ARÉNY 

45 

01588/RM1822/25 RM_M 2 Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace  

z rozpočtu statutárního města Ostravy Střední 

průmyslové škole, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové 

organizaci 

91 

01589/RM1822/25 RM_M 14 Návrh na poskytnutí dotace spolku Hokejový klub 

RT TORAX PORUBA 2011 v rámci výběrového 

řízení na poskytnutí peněžních prostředků             

z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019  

v oblasti Vrcholového sportu 

91 

01590/RM1822/25 RM_M 16 Návrh na neposkytnutí mimořádné dotace 

zapsaného ústavu Dětské kurzy Vaňkův kopec z.ú. 

91 

01591/RM1822/25 RM_M 32 Prodloužení platnosti Místního plánu inkluze 91 

01592/RM1822/25 RM_M 54 Memorandum o spolupráci v oblasti podpory 

činnosti mládežnické regionální Fotbalové 

akademie Moravskoslezského kraje Žádost              

o mimořádnou dotaci Nadačního fondu Regionální 

fotbalové akademie Moravskoslezského kraje 

91 

01593/RM1822/25 RM_M 66 Vyhlášení výběrového řízení na člena 

představenstva společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, 

a.s. 

28 

01594/RM1822/25 RM_M 37 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů         

do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, 

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

Moravská Ostrava 

40 

01595/RM1822/25 RM_M 5 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru        

do vlastnictví PLATA Ostrava, p.o. 

42 

01596/RM1822/25 RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí odměn za rok 2018 ředitelům 

příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Ostrava v oblasti sociální péče 

32 
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01597/RM1822/25 RM_M 29 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy ev. č. 1065/2019/KVA 

60 

01598/RM1822/25 RM_M 30 Návrh na poskytnutí mimořádných neinvestičních 

účelových dotací a příspěvku z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2019 v oblasti 

Volný čas 

60 

01599/RM1822/25 RM_M 34 Návrh na poskytnutí finančních prostředků 

organizaci Čtyřlístek-centrum pro osoby                  

se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace a na změnu účelu poskytnutého 

investičního příspěvku 

41 

01600/RM1822/25 RM_M 36 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě 

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 

70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 

Ostrava - Muglinov 

41 

01601/RM1822/25 RM_M 38 Návrh na odpis nedobytné pohledávky právnické 

osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby                    

se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 

751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov 

41 

01602/RM1822/25 RM_M 63 Navýšení neinvestiční účelové dotace              

k částečnému krytí provozních a osobních nákladů  

v roce 2019 obchodní společnosti                   

AKORD & POKLAD, s.r.o. 

42 

01603/RM1822/25 RM_M 6 Poskytnutí daru Ministerstvu zahraničních věcí, 

velvyslanectví v Srbsku - plakety se symboly města 

Ostravy 

87 

01604/RM1822/25 RM_M 53 Smlouva o dílo na zpracování evaluace naplňování 

Koncepce rozvoje kultury SMO v časovém období 

2009 až 2019 vč. její aktualizace z roku 2014 

87 

01605/RM1822/25 RM_M 22 Návrh výpovědi Veřejnoprávní smlouvy                 

o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové dotace           

v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví 

60 

01606/RM1822/25 RM_M 31 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace             

a neinvestičního účelového transferu v oblasti 

kultury 

60 

01607/RM1822/25 RM_M 57 Poskytování bezúročných zápůjček občanům 

statutárního města Ostravy za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení nových zdrojů 

vytápění v rámci dotačního programu “Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 

80 

01608/RM1822/25 RM_M 64 Odpověď na petici “Stop drcení odpadů                

v Hrabové” 
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01609/RM1822/25 RM_M 65 Odpověď na petici – „STOP kyselině sírové                 

v Hrabové“ 

80 

01610/RM1822/25 RM_MZP 3 Rozhodnutí ve věci požadavku městského obvodu 

Hrabová na realizaci provozu služeb elektronické 

pošty v částečné správě OVANET a. s.                  

a městského obvodu Hrabová 

83 

01611/RM1822/25 RM_M 3 Návrh smlouvy na poskytování služeb 

elektronických komunikací se společností 

OVANET a.s. 

83 

01612/RM1822/25 RM_M 4 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě                   

o outsourcingu s příspěvkovými organizacemi 

města a společností OVANET a.s. 

83 

01613/RM1822/25 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Obnova výpočetní techniky”, 

poř. č. 94/2019 

83 

01614/RM1822/25 RM_M 1 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”  

v souvislosti se stavbami uvedenými v rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

05 

01615/RM1822/25 RM_M 8 Návrh na uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí  

o zřízení služebnosti”, “Smlouvy o výpůjčce”             

a “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti                

se stavbou “Cyklotrasa M přes Svinovské mosty”, 

zahrnutou do rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

01616/RM1822/25 RM_M 9 Návrh na uzavření smluv o uzavření budoucích 

smluv o zřízení věcných břemen v souvislosti           

se stavbami zahrnutými do rozpočtu statutárního 

města Ostravy 

05 

01617/RM1822/25 RM_M 10 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”  

v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek, II. 

etapa” 

05 

01618/RM1822/25 RM_M 12 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

“Rekonstrukce a prodloužení ulice Thomayerova” 

05 

01619/RM1822/25 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Úpravna vody Nová Ves, 

dvoustupňová filtrace - PD, IČ, AD”, poř.č. 

116/2018 

05 

01620/RM1822/25 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace ul. 

Soukenická, Valchařská a Gorkého - monitoring 

vlivu stavby”, poř. č. 88/2019 

05 

01621/RM1822/25 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Sportovní areál u ZŠ Bílovecká 

(PD+AD+IČ) II., poř. č. 103/2019 

05 

01622/RM1822/25 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Sportovní hala v Krásném Poli”, 

poř.č. 108/2019 

05 

01623/RM1822/25 RM_M 46 Zpráva o stavu pořizování územních studií          

dle Územního plánu Ostravy 

89 

01624/RM1822/25 RM_VZ 11 Soutěž o návrh “Památník válečných veteránů”, 

poř. č. 060/2019 

89 

01625/RM1822/25 RM_MZP 4 Vzdání se funkce vedoucího investičního odboru 

Magistrátu města Ostravy ke dni 31.7.2019 

36 
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01626/RM1822/25 RM_M 39 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

01627/RM1822/25 RM_VZ 1 Zateplení stěn budovy Ostravských městských 

lesů, ul. Světlovská 122/37, Ostrava Proskovice 

84 

01628/RM1822/25 RM_VZ 4 Zpracování projektové dokumentace pro stavební 

povolení a provedení stavby “Moravskoslezské 

inovační centrum a.s. - změna užívání prostor 3NP 

v budově TANDEM v Ostravě Pustkovci” 

84 

  
 
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 43 Poptávkové řízení na výběr poskytovatele úvěru 

pro městský obvod Poruba ve výši 300 mil. Kč 

07 

  RM_M 52 Uzavření Licenční smlouvy na autorská oprávnění 

k dokumentárnímu filmu a traileru věnovanému 

Ostravské operaci z roku 1945 a žádost o prominutí 

smluvní pokuty 

87 
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RM_M 0 
Schválení programu 25. schůze rady města konané dne 11.06.2019 
  
Usnesení číslo: 01541/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 25. schůze rady města konané  dne 11.06.2019 

  

 
RM_M 18 
Ukončení projektu Ozdravné pobyty žáků porubských základních škol 
ve školním roce 2018/2019 
  
Usnesení číslo: 01542/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 09621/RM1418/132 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou závěrečnou zprávou o ukončení projektu Ozdravné pobyty žáků porubských 

základních škol ve školním roce 2018/2019 spolufinancovaného z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje od poskytovatele Moravskoslezského kraje se sídlem 28 října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 

70890692 

  

 
RM_M 19 
Souhlas s podáním žádosti o dočerpání finančních prostředků pro rok 
2019 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování 
sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - 
MPSV státního rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 01543/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dočerpání finančních prostředků pro rok 2019 v rámci Podmínek dotačního 

Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace           

z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu, prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města 

Ostravy 
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2) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

o zabezpečení veškerých podkladů potřebných pro podání souhrnné žádosti statutárním městem 

Ostrava v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování 

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

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

  

 Vyřizuje: Richard Vereš, T: 02.07.2019 

 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 49 
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb 
pro rok 2019 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu 
poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace             
z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 01544/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 v rámci Podmínek dotačního 

Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace            

z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu, a to prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního 

města Ostravy 

  

2) žádá 

  
městský obvod Vítkovice 

o zajištění potřebných podkladů pro podání souhrnné žádosti statutárního města Ostravy            

v souladu s podmínkami vyhlášeného dotačního Programu na podporu poskytování sociálních 

služeb pro rok 2019 (financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu) pro poskytovatele 

sociálních služeb a o předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Radomíra Vlčková,  

 starostka městského obvodu Vítkovice 
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RM_M 20 
Souhlas s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok 
2019 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování 
sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – 
MPSV státního rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 01545/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti městského obvodu Ostrava-Jih o dotaci v rámci Programu na podporu 

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

rozpočtu prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy 

  

2) žádá 

  
městský obvod  Ostrava-Jih 

o zabezpečení veškerých podkladů potřebných pro podání souhrnné žádosti o dotaci statutárním 

městem Ostrava v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu 

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

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

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 02.07.2019 

 starosta Městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

RM_M 56 
Souhlas s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok 
2019 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování 
sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – 
MPSV státního rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 01546/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 v rámci Podmínek dotačního 

Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace                

z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města 

Ostravy 

  

2) žádá 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 12/87  
  

  
městský obvod  Ostrava-Jih 

o zabezpečení veškerých podkladů potřebných pro podání souhrnné žádosti o dotaci statutárním 

městem Ostrava v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu 

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

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

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 02.07.2019 

 starosta Městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Nákup obuvi”, poř. č. 075/2019 
  
Usnesení číslo: 01547/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatelů a uzavření smluv k veřejné zakázce malého rozsahu v rozsahu příloh č. 

1 - 2 předloženého materiálu 

- na nákup polobotek plných, letních prodyšných a speciální kotníčkové obuvi pro strážníky 

Městské policie Ostrava se společností: 

TRIODON, spol. s r.o. 

Sídlo: 6. května 38, 763 16 Fryšták 

IČO: 44003978 

za cenu nejvýše přípustnou 390.761,- Kč včetně DPH 

  

- na nákup zimní obuvi pro strážníky Městské policie Ostrava se společností:  

Bartolini s.r.o 

Sídlo: Poděbradova 285/109, 612 00  Brno - Ponava 

IČO:  28267672 

za cenu nejvýše přípustnou 483.750,- Kč včetně DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Nákup bund”, poř. č. 076/2019 
  
Usnesení číslo: 01548/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

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

pro strážníky Městské policie Ostrava v roce 2019 v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu 

se společností: 

Bartolini s.r.o 

Sídlo: Poděbradova 285/109, 612 00  Brno - Ponava 

IČO:  28267672 

za cenu nejvýše přípustnou 587.000,- Kč včetně DPH 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Nákup kalhot”, poř. č. 074/2019 
  
Usnesení číslo: 01549/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatelů a uzavření smluv k veřejné zakázce malého rozsahu v rozsahu příloh č.1 - 2 

předloženého materiálu 

 - na nákup kalhot ke kombinéze a letních kalhot pro strážníky Městské policie Ostrava            

se společností 

Bartolini s.r.o. 

Sídlo: Poděbradova 285/109, 612 00 Brno - Ponava 

IČO: 28267672 

za cenu nejvýše přípustnou 266.805,- Kč včetně DPH 

  

- na nákup taktických zimních a taktických letních kalhot pro strážníky Městské policie Ostrava 

se společností 

M.A.B. Trade, s.r.o. 

Sídlo: Ostratská 170, 763 14 Zlín - Velíková 

IČO: 27732860 

za cenu nejvýše přípustnou 347.149,- Kč včetně DPH 
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RM_M 17 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, 
Ph.D., náměstka primátora, do Srbské republiky (Bělehrad) ve dnech  
9.–11.7.2019 
  
Usnesení číslo: 01550/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, do Srbské 

republiky (Bělehrad) ve dnech 9.-11.7.2019 za účelem předání  plakety statutárního města 

Ostravy velvyslanectví ČR v Bělehradě 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 30.07.2019 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 21 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
investiční účelové dotace č. 3299/2018/KP se společností Černá louka  
s. r. o. na úpravy v objektech Výstaviště Černá louka - pavilonu A, 
pavilonu A1 a vstupní věži Slezskoostravského hradu v rámci nové 
koncepce vývoje Černé louky 
  
Usnesení číslo: 01551/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční účelové 

dotace č. 3299/2018/KP na úpravy v objektech Výstaviště Černá louka - pavilonu A, pavilonu 

A1 a vstupní věži Slezskoostravského hradu v rámci nové koncepce vývoje Černé louky, 
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uzavřené dne 2. 10. 2018 mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8,            

729 30  Ostrava, IČO: 00845451 a společností Černá louka s. r. o., se sídlem Černá louka 3235, 

702 00  Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 26879280, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě dle bodu 

1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 19.06.2019 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 23 
Zřízení výběrové komise na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky 
Městského ateliéru prostorového plánování a architektury, příspěvkové 
organizace 
  
Usnesení číslo: 01552/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 0179/ZM1822/4 
k usnesení č. 00963/RM1822/16 
  
Rada města 

  
1) zřizuje 

  
výběrovou komisi na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Městského ateliéru 

prostorového plánování a architektury, příspěvkové organizace, ve složení dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 33 
Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI) - 
změny 
  
Usnesení číslo: 01553/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 02733/RM1418/40 
k usnesení č. 0816/ZM1418/12 
k usnesení č. 05105/RM1418/74 
k usnesení č. 1388/ZM1418/21 
  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
s návrhem změn Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace na období 

2014-2020 dle přílohy č. 1-3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit změny Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace na období 

2014-2020 dle přílohy č. 1-3 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_VZ 3 
Zadání zpracování dokumentace “Stavba Místecká III, ul. Cingrova - 
podklady pro hodnocení ekonomické efektivnosti” 
  
Usnesení číslo: 01554/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování dokumentace akce 

“Stavba Místecká III, ul. Cingrova - podklady pro hodnocení ekonomické efektivnosti” za cenu 

295 000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava 

a společností UDI MORAVA s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČO 25893076 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í 

kapitálové výdaje 

§ 2212, pol. 6342 ORG 0000000003408, ORJ 100                          o 357 tis. Kč 
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z v ý š í 

kapitálové výdaje 

§ 2212, pol. 6121, ORG 0003270000000, ORJ 100                         o 357 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 68 
Uplatnění smluvních pokut vůči společnosti THT Polička, s.r.o.,             
se sídlem Starohradská 316, 572 01 Polička, Dolní Předměstí, IČO: 
46508147 pro porušení povinností dle Kupní smlouvy ev. č. 
3615/2018/HZS ze dne 11.09.2018 
  
Usnesení číslo: 01555/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zaslání výzvy k úhradě smluvních pokut v souhrnné výši 103.786,54,-- Kč, a to společnosti 

THT Polička, s.r.o., se sídlem Starohradská 316, 572 01 Polička, Dolní Předměstí, IČO: 

46508147, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
neuhradit společnosti THT Polička, s.r.o., se sídlem Starohradská 316, 572 01 Polička, Dolní 

Předměstí, IČO: 46508147 část kupní ceny hrazené z vlastních zdrojů, ve výši 103.786,54,-- Kč 

z Kupní Smlouvy ev. č. 3615/2018/HZS ze dne 16.11.2018, jenž je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu, a to až do okamžiku uhrazení smluvních pokut dle bodu 1) tohoto usnesení nebo 

okamžiku jednostranného zápočtu pohledávek dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

3) rozhodla 

  
o jednostranném zápočtu pohledávek statutárního města Ostrava ze smluvních pokut 

uplatněných dle bodu 1) tohoto usnesení, a to vůči pohledávce společnosti THT Polička, s.r.o.,          

se sídlem Starohradská 316, 572 01 Polička, Dolní Předměstí, IČO: 46508147, a to            
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za podmínky, že v okamžiku splatnosti smluvních pokut dle bodu 1)  tohoto usnesení nebudou 

uhrazeny pohledávky statutárního města Ostrava 

  

 
RM_MZP 2 
Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti 
Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov a.s. 
  
Usnesení číslo: 01556/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Společnost pro využití 

letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov, IČO 60792914 dne 27.06.2019 

hlasovat: 

a) PRO v bodě programu číslo: 

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a zpráva o vztazích za rok 2018, zpráva                

o řádné účetní závěrce za rok 2018 

5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné účetní závěrky   

za rok 2018, návrhu na naložení se ziskem společnosti a auditora společnosti pro rok 2019 

6. Rozhodnutí o výplatě podílu na zisku 

7. Odvolání a volba člena představenstva 

8. Odvolání a volba člena dozorčí rady 

9. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva a smlouvy o výkonu funkce  

pro člena dozorčí rady 

b) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Radim Babinec, T: 27.06.2019 

 náměstek primátora 
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RM_M 7 
Návrh na svěření majetku městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
  
Usnesení číslo: 01557/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

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

města Ostravy, v platném znění městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, a to část místní 

komunikace na pozemku p.p.č. 224/55 a 751/9 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava v účetní 

hodnotě 658 461,87 Kč v rozsahu přílohy č. 1/2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

obvodu  Mariánské Hory a Hulváky dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky 

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

  

3) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového  

podepsal předávací protokol dle bodu 1)  tohoto usnesení a přílohy č. 3 předloženého 

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

obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 01.07.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi  

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 11 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody               
o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene          
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01558/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) 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: 

p. p. č. 522 - ostatní plocha, silnice 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

břemene evid. č. 1052/2017/MJ ze dne 29.3.2017, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Návrh na zvýšení nájemného a pachtovného o roční míru inflace 
  
Usnesení číslo: 01559/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
zvýšit nájemné a pachtovné za nebytové prostory, objekty, pronajaté pozemky a movité věci              

v roce 2019 o roční míru inflace ve výši 2,1 % u všech nájemních a pachtovních smluv, u kterých 

je možnost zvýšení nájemného a pachtovného sjednána 
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2) ukládá 

  
vedoucímu odboru majetkového 

oznámit jednotlivým nájemcům a pachtýřům, nebytových prostor, objektů, pozemků a movitých 

věcí, jichž se to týká, zvýšení nájemného a pachtovného o roční míru inflace 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 24 
Návrh na svěření nemovité věcí v k. ú. Svinov, obec Ostrava městskému 
obvodu Svinov, návrh na odejmutí nemovitých věcí v k.ú. Komorní 
Lhotka, obec Komorní Lhotka, městskému obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 01560/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit  

- část pozemku parc. č. 3072/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, označená jako díl a) o 

výměře 47 m2  

- část pozemku parc. č. 3077/1 ostatní plocha, silnice, označená jako díl b) o výměře 246 m2 

oddělené a nově označené jako pozemek parc. č. 3077/6 ostatní plocha, jiná plocha dle 

geometrického plánu č. 2900-31/2019 

vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Svinov, dle čl. 9 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

označit nemovitou věc uvedenou v bodě 1) návrhu tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Svinov, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, v platném znění 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout  odejmout spoluvlastnické podíly k pozemkům uvedeným v příloze č. 4 
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předloženého materiálu  v k.ú. Komorní Lhotka, obec Komorní Lhotka, 

v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),           

ve znění pozdějších předpisů, ze svěření městskému obvodu Ostrava-Jih   

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodů 1),  2) a 3)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 25 
Návrh na zřízení služebnosti a návrh na uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti pro společnost Dopravní podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 01561/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

- zřízení, vedení, provozování a údržby plynovodní přípojky DN 250 k pozemkům parc. 

č. 4126/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 4126/3 - ostatní plocha, manipulační 

plocha oba v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

- zřízení, vedení, provozování a údržby elektrické přípojky k pozemku  parc. č. 4126/3 - ostatní 

plocha, manipulační plocha v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, s oprávněným: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

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

IČO 619 74 757 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 26 
Návrh úplatně nenabýt/nabýt nemovité věci v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01562/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) nesouhlasí 

  
s návrhem úplatně nabýt do vlastnictví statutárního města Ostrava nemovité věci v k. ú. Svinov, 

obec Ostrava, a to pozemky: 

- parc. č. 2407/4, 

- parc. č. 3795/14, 

- parc. č. 2381/2, 

- parc. č. 2155, 

- parc. č. 2248, 

- parc. č. 2261, 

- parc. č. 2294/2, 

- parc. č. 2354, 

- parc. č. 2355, 

- parc. č. 2359/3, 

- parc. č. 2379/3, 

- parc. č. 2622, 

- parc. č. 2709/9, 

od vlastníka Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu Zemědělský podnik Razová, 

státní podnik v likvidaci, IČO 136 42 090, sídlo Praha 6 - Řepy, Třanoského 622/11, PSČ 163 04 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 27 
Návrh koupit pozemek v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01563/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, a to pozemek parc.č. 4834/1,  

od vlastníka XXXXX XXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX, za cenu sjednanou ve výši 125.000,- Kč 

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



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 24/87  
  

Odchylka od ceny obvyklé je uvedena v důvodové zprávě tohoto materiálu. 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 28 
Návrh na záměr města nedarovat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava  
a návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01564/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města darovat nemovitou věc, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,           

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- část pozemku parc.č. 5609/3, o výměře cca 3 500 m2 dle zákresu, který je přílohou č. 1/3 

předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc, v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřena městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek p. p. č. 814 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 35 
Návrh koupit a svěřit pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava  
a uzavřít kupní smlouvu 
  
Usnesení číslo: 01565/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit pozemek parc. č. 1581/76 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

od: 

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

000 16 187 

za kupní cenu 169.560,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 5 předloženého materiálu 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc. č. 1581/76 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, dle čl. 9 odst. (1) písm. 

b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, za podmínky, že 

statutární město Ostrava nabude uvedený pozemek do svého vlastnictví 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemek parc. č. 1581/76 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, jakožto majetek 

svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně 

závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, za podmínky, že statutární 

město Ostrava nabude uvedený pozemek do svého vlastnictví 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh  dle bodu 1) - 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 44 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebností s Dopravním podnikem 
Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 01566/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebností inženýrské sítě vodovodních řadů, 

kanalizací, veřejného osvětlení, světelně signalizačního zařízení k pozemkům: 

p. p. č. 455/137 – ostatní plocha, dráha, 

p. p. č. 1005/25 – ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 1005/61 – ostatní plocha, silnice, 

všechny v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, 

p. p. č. 455/172 – ostatní plocha, dráha, 

p. p. č. 1095/16 – ostatní plocha, dráha, 

p. p. č. 1095/45 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1095/47 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1095/49 – ostatní plocha, dráha, 

p. p. č. 1095/50 – ostatní plocha, dráha, 

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

parc. č. 3238/23 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Slezská Ostrava, 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. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 45 
Návrh na přijetí daru věcí movitých od Moravskoslezského kraje           
a uzavření darovací smlouvy. Návrh na svěření věcí movitých 
městskému obvodu Radvanice a Bartovice 
  
Usnesení číslo: 01567/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
- o přijetí daru věcí movitých za účelem dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů                

v Ostravě - Radvanicích, a to: 

• protipožární úniková kukla Dräger PARAT, 4 ks v hodnotě 17.617,60 Kč, 1 ks za 4.404,40 Kč 

• termokamera Dräger UCF 7000, 1 ks v hodnotě 141.867,27 Kč 

od dárce 

Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 

- o uzavření darovací smlouvy s dárcem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Radvanice a Bartovice dle ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 

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

• protipožární úniková kukla Dräger PARAT, 4 ks v hodnotě 17.617,60 Kč, 1 ks za 4.404,40 Kč 

• termokamera Dräger UCF 7000, 1 ks v hodnotě 141.867,27 Kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

Radvanice a Bartovice dle ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

4) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového: 

- podepsal předávací protokol k převzetí věci movité od dárce dle bodu 1) 

- podepsal předávací protokol k předání věci movité dle bodu 2) tohoto usnesení za podmínky, 

že zastupitelstvo města rozhodne o svěření majetku městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

  

5) ukládá 
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náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 47 
Návrh na souhlas k nájmu staveb, zřízení distribuční sítě, provozování 
lokální distribuční soustavy na pozemcích v průmyslové zóně 
Ostrava-Mošnov pro společnost OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL 
PARK s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01568/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
- s nájmem staveb haly SO.06  a souvisejících zpevněných ploch budovaných v rámci I. etapy 

výstavby multimodálního centra na území průmyslové zóny Ostrava - Mošnov pod názvem 

“Ostrava Airport Multimodal Park” se společností: 

UFI FILTERS Czech, s.r.o., se sídlem Na Rovince 889, Hrabová, 720 00 Ostrava, 

IČ 018 63 233  za účelem skladování a manipulace se zbožím 

- s uzavřením pachtovní smlouvy se společností: 

ČEZ LDS s.r.o., se sídlem Duhová 1444/2, Michle , 140 00 Praha 4, IČ 018 73 237 

za účelem provozování lokální distribuční soustavy, zřízení distribuční sítě v souvislosti                 

s provozováním lokální distribuční soustavy, k uzavírání smluv o připojení odběrného 

elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí s jednotlivými zákazníky  

na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

- p.p.č. 677 

- p.p.č. 684 

- p.p.č. 1332/28 

- p.p.č. 1332/38 

- p.p.č. 1338/17 

- p.p.č. 1339/21 

- p.p.č. 1339/22 

- p.p.č. 1339/37 

- p.p.č. 1339/40 

- p.p.č. 1339/42 

- p.p.č. 1339/45  

- p.p.č. 1339/48 

- p.p.č. 1339/52 
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- p.p.č. 1467/1 

- p.p.č. 813/168 

- p.p.č. 813/170 

- p.p.č. 813/171 

v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

a 

pozemcích: 

- parc. č. 1122/64 

- parc. č. 1122/65 

v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice 

pro společnost: 

OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o. 

28.října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 289 38 186 

  

 
RM_M 48 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy               
pro městský obvod Vítkovice Předchozí souhlas rady města s uzavřením 
nájemní smlouvy pro městský obvod Poruba 
  
Usnesení číslo: 01569/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 703 79 

Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy k částem pozemku p.p.č. 467/1, ost. plocha - 

zeleň, a to níže uvedené části: 

- část tohoto pozemku o výměře 134 m2 

- část tohoto pozemku o výměře 104 m2 

- část tohoto pozemku o výměře 109 m2 

- část tohoto pozemku o výměře 157 m2 

- část tohoto pozemku o výměře 42 m2 

- část tohoto pozemku o výměře 50 m2 

- část tohoto pozemku o výměře 110 m2 

- část tohoto pozemku o výměře 105 m2 

- část tohoto pozemku o výměře 81 m2 

- část tohoto pozemku o výměře 122 m2 

v k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava (lokalita ul. Thomayerova x ul. Dehtová) 
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za účelem využití uvedených částí pozemku jako zahrada, na dobu neurčitou, s výpovědní 

lhůtou jeden rok, a to vždy k 1. říjnu kalendářního roku, 

a to v souladu s ustanovením čl. 7, odst. (9), písmene u) bodu 2 Obecně závazné vyhlášky č. 

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

  

2) vydává 

  
pro statutární město Ostrava, městský obvod Poruba, se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 

Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor uvnitř bytového domu č.p. 

1762 na pozemku parc.č. 2007, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava (ul. 

Slavíkova), 

se společností 

Vodafone Czech republic a.s. 

se sídlem: ul. Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 

IČO: 25788001, 

za účelem umístění veřejné komunikační sítě, na dobu určitou 15-ti let, 

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

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

  

 
RM_M 50 
Návrh na souhlas s opravou potrubí a návrh na souhlas s dočasným 
odnětím plnění funkcí lesa části pozemku v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
obec Ostrava, návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01570/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) 

s opravou potrubí přítoku vody, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, správa svěřena 

městskému obvodu Ostrava-Jih 

na pozemku parc. č. 855/1 -  lesní pozemek v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 

pro investora: 

městský obvod Ostrava - Jih, se sídlem Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 008 45 451 

v rámci stavby “Revitalizace rybníků ve Výškovicích”, 

dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 
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s dočasným odnětím plnění funkcí lesa části pozemku parc. č. 855/1 - lesní pozemek v k. ú. 

Výškovice u Ostravy obec Ostrava 

pro investora: 

městský obvod Ostrava - Jih, se sídlem Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 008 45 451 

v rámci stavby “Revitalizace rybníků ve Výškovicích”, 

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

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1096/21 - ostatní plocha, silnice o výměře 

62,5 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě, která je přílohou 

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

  

 
RM_M 51 
Návrh na záměr pronájmu jednotky č. 3035/107 v domě na ul. Horní 
3035/106, Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 01571/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout jednotku č. 3035/107, vymezenou podle zákona o vlastnictví bytů, 

způsob využití -  jiný nebytový prostor, o celkové výměře 68,15 m2 v 1. podzemním podlaží 

bytového domu č.p. 3035, část obce Bělský Les, který je součástí pozemku parc. č. 126/7, 

zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č. or. 106, 

Ostrava-Bělský Les - viz letecký a situační snímek, 

a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit 

  

 
RM_M 55 
Návrh prodat pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy               
v průmyslové zóně Mošnov 
  
Usnesení číslo: 01572/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
 s návrhem prodat 

níže uvedené pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Mošnov, obec Mošnov,  

a to: 

- pozemek p. p. č. 802/97 

- pozemek p. p. č. 1275/4 

- pozemek p. p. č. 1332/32 

- pozemek p. p. č. 1333/2 

- pozemek p. p. č. 1335/4 

- pozemek p. p. č. 1338/20 

- pozemek p. p. č. 1338/22 

do vlastnictví společnosti L´Chefs s.r.o., se sídlem Střelniční 2133, Frýdek, 738 01 

Frýdek-Místek, IČO: 075 80 878 

za sjednanou  kupní cenu v celkové výši 15.191.830,- Kč bez daně z přidané hodnoty, přičemž   

k této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši  3.190.284,30 Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu s dohodou o předkupním právu a zákazem zcizení a zatížení 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

a to za podmínky souhlasu Správce programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu  

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 59 
Návrh na uzavření smluv o zřízení práva stavby a uzavření kupní 
smlouvy ve strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov 
  
Usnesení číslo: 01573/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem  uzavřít  “Smlouvu o zřízení práva stavby” k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

- část pozemku parc. č. 1128 o výměře 113 m2, označená jako pozemek parc. č. 1128/4 
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- část pozemku parc. č. 1128 o výměře 106 m2, označená jako pozemek parc. č. 1128/5 

- část pozemku parc. č. 1129/6 o výměře 2 m2, označená jako pozemek parc. č. 1129/39 

- část pozemku parc. č. 1129/6 o výměře 661 m2, označená jako pozemek parc. č. 1129/40 

- část pozemku parc. č. 1129/6 o výměře 1473 m2, označená jako pozemek parc. č. 1129/41 

- část pozemku parc. č. 1129/29 o výměře 104 m2, označená jako pozemek parc. č. 1129/49 

vše v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, dle GP č.2128-101b/2019 vyhotovený pro k.ú. Sedlnice          

v roce 2019 

a 

- část pozemku p. p. č. 1331/10 o výměře 5 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1331/24 

- část pozemku p. p. č. 1331/10 o výměře 692 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1331/25 

- část pozemku p. p. č.  1331/10 o výměře 5 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1331/26 

- část pozemku p. p. č.  1331/10 o výměře 404 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1331/27 

- část pozemku p. p. č.  1331/11 o výměře 39 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1331/20 

- část pozemku p. p. č.  1331/11 o výměře 290 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1331/21 

- část pozemku p. p. č.  1331/11 o výměře 1285 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1331/22 

- část pozemku p. p. č.  1331/11 o výměře 270 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1331/23 

- část pozemku p. p. č.  1332/24 o výměře 155 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/46 

- část pozemku p. p. č.  1332/24 o výměře 348 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1332/47 

- část pozemku p. p. č.  1332/24 o výměře 303 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1332/48 

- část pozemku p. p. č.  1332/25 o výměře 13 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1332/43 

- část pozemku p. p. č.  1332/25 o výměře 99 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1332/44 

- část pozemku p. p. č. 1332/25 o výměře 547 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1332/45 

- část pozemku p. p. č.  1332/28 o výměře 11969 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1332/49 

- část pozemku p. p. č. 1332/28 o výměře 11920 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/50 

- část pozemku p. p. č.  1332/28 o výměře 5696 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1332/51 

- část pozemku p. p. č.  1332/29 o výměře 23399 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1332/52 

- část pozemku p. p. č. 1332/29 o výměře 3127 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1332/53 

- část pozemku p. p. č.  1332/29 o výměře 397 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1332/54 

- část pozemku p. p. č.  1334/2 o výměře 7 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1334/6 

- část pozemku p. p. č.  1334/2 o výměře 53 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1334/7 

- část pozemku p. p. č.  1334/2 o výměře 307 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1334/8 

- část pozemku p. p. č.  1334/3 o výměře 65 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1334/9 

- část pozemku p. p. č.  1334/3 o výměře 114 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1334/10 

- část pozemku p. p. č.  1334/3 o výměře 29 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1334/11 

- část pozemku p. p. č.  1335/2 o výměře 1899 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1335/40 

- část pozemku p. p. č.  1335/2 o výměře 419 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1335/41 

- část pozemku p. p. č.  1335/2 o výměře 58 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1335/42 

- část pozemku p. p. č.  1335/3 o výměře 261 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1335/37 

- část pozemku p. p. č.  1335/3 o výměře 879 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1335/38 

- část pozemku p. p. č.  1335/3 o výměře 379 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1335/39 

- část pozemku p. p. č. 1336/1 o výměře 411 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1336/14 

- část pozemku p. p. č.  1336/1 o výměře 2913 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1336/15 

- část pozemku p. p. č.  1336/1 o výměře 12023 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1336/16 

- část pozemku p. p. č.  1336/1 o výměře 582 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1336/17 

- část pozemku p. p. č.  1336/1 o výměře 97 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1336/18 

- část pozemku p. p. č. 1336/7 o výměře 1417 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1336/20 
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- část pozemku p. p. č. 1336/7 o výměře 2061 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1336/21 

- část pozemku p. p. č. 1336/7 o výměře 585 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1336/22 

- část pozemku p. p. č. 1339/38 o výměře 125 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1339/55 

- část pozemku p. p. č.  1339/38 o výměře 553 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1339/56 

- část pozemku p. p. č.  1339/38 o výměře 242 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1339/57 

- část pozemku p. p. č. 1340/92 o výměře 21 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1340/124 

- část pozemku p. p. č.  1340/92 o výměře 157 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1340/125 

- část pozemku p. p. č.  1340/92 o výměře 872 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1340/126 

- část pozemku p. p. č.  1340/99 o výměře 171 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1340/127 

- část pozemku p. p. č.  1340/99 o výměře 326 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1340/128 

- část pozemku p. p. č. 1340/99 o výměře 189 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1340/129 

- část pozemku p. p. č.  1366/19 o výměře 149 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1366/31 

- část pozemku p. p. č.  1366/19 o výměře 213 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1366/32 

- část pozemku p. p. č.  1366/19 o výměře 412 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1366/33  

- část pozemku p. p. č.  1366/19 o výměře 89 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1366/34 

- část pozemku p. p. č. 1366/20 o výměře 133 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1366/35 

- část pozemku p. p. č.  1366/20 o výměře 1180 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1366/36 

- část pozemku p. p. č.  1366/20 o výměře 226 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1366/37 

- část pozemku p. p. č.  1366/20 o výměře 31 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1366/38 

- část pozemku p. p. č. 1433 o výměře 197 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1433/1 

- část pozemku p. p. č. 1433 o výměře 149 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1433/2 

- pozemek p. p. č. 1458 o výměře 162 m2 

- pozemek p. p. č. 1463 o výměře 20 m2 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, dle geometrickým plánem č. 1357-100c/2019 vyhotovený pro 

k.ú. Mošnov v roce 2019 

se společností OAMP Hall 2 s.r.o., IČO: 078 99 505, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem uzavřít  “Smlouvu o zřízení práva stavby” k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

- část pozemku parc. č. 1122/59 o výměře 5975 m2, označená jako pozemek parc. č. 1122/73 

- část pozemku parc. č. 1122/59 o výměře 16229 m2, označená jako pozemek parc. č. 1122/74 

- část pozemku parc. č. 1122/59 o výměře 13140 m2, označená jako pozemek parc. č. 1122/75 

- část pozemku parc. č. 1122/59 o výměře 369 m2, označená jako pozemek parc. č. 1122/77 

- část pozemku parc. č. 1122/60 o výměře 476 m2, označená jako pozemek parc. č. 1122/71 

- část pozemku parc. č. 1122/60 o výměře 1615 m2, označená jako pozemek parc. č. 1122/72 

- část pozemku parc. č. 1129/6 o výměře 2420 m2, označená jako pozemek parc. č. 1129/42 

- část pozemku parc. č. 1129/6 o výměře 523 m2, označená jako pozemek parc. č. 1129/43 

- část pozemku parc. č. 1129/6 o výměře 629 m2, označená jako pozemek parc. č. 1129/44 

- část pozemku parc. č. 1129/6 o výměře 330 m2, označená jako pozemek parc. č. 1129/45 

- část pozemku parc. č. 1129/29 o výměře 1478 m2, označená jako pozemek parc. č. 1129/47 

- část pozemku parc. č. 1129/29 o výměře 274 m2, označená jako pozemek parc. č. 1129/48 

vše v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, dle GP č. 2128-101a/2019 vyhotovený pro k. ú. Sedlnice       
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v roce 2019 

a 

- část pozemku p. p. č. 1366/19 o výměře 365 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1366/30 

- část pozemku p. p. č.  1367/4 o výměře 1 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1367/6 

vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, dle GP č. 1357-100a/2019 vyhotovený pro k. ú. Mošnov            

v roce 2019 

se společností OAMP Hall 3 s.r.o., IČO: 078 99 556, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s návrhem uzavřít  “Smlouvu o zřízení práva stavby”  k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

- část pozemku p. p. č. 1329/1 o výměře 62 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1329/5 

- část pozemku p. p. č. 1329/1 o výměře 6573 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1329/6 

- část pozemku p. p. č. 1329/1 o výměře 2139 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1329/7 

- část pozemku p. p. č. 1329/1 o výměře 402 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1329/8 

- část pozemku p. p. č. 1329/4 o výměře 478 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1329/10 

- část pozemku p. p. č.  1332/4 o výměře 168 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/58 

- část pozemku p. p. č. 1332/4 o výměře 451 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/59 

- část pozemku p. p. č. 1332/4 o výměře 3476 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/60 

- část pozemku p. p. č. 1332/4 o výměře 1334 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/61 

- část pozemku p. p. č. 1332/4 o výměře 1172 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/62 

- část pozemku p. p. č. 1332/4 o výměře 1078 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/63 

- část pozemku p. p. č. 1332/4 o výměře 87 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/64 

- část pozemku p. p. č. 1332/5 o výměře 242 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/65 

- část pozemku p. p. č. 1332/5 o výměře 3926 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/66 

- část pozemku p. p. č. 1332/5 o výměře 436 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/67 

- část pozemku p. p. č. 1332/5 o výměře 354 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/68 

- část pozemku p. p. č. 1332/5 o výměře 2 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/69 

- část pozemku p. p. č. 1332/20 o výměře 6456 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/20 

- část pozemku p. p. č. 1332/20 o výměře 2067 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/55 

- část pozemku p. p. č. 1332/20 o výměře 2681 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/56 

- část pozemku p. p. č. 1332/20 o výměře 72 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/57 

- část pozemku p. p. č. 1338/12 o výměře 595 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1338/23 

- část pozemku p. p. č. 1339/3 o výměře 631 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1339/58 

- část pozemku p. p. č. 1339/3 o výměře 61 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1339/59 

- část pozemku p. p. č. 1339/3 o výměře 7 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1339/60 

- část pozemku p. p. č.  1340/19 o výměře 98 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1340/130 

- část pozemku p. p. č. 1467/16 o výměře 1 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1467/29 

- část pozemku p. p. č. 1467/18 o výměře 108 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1467/18 

- část pozemku p. p. č. 1467/18 o výměře 6 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1467/27 

- část pozemku p. p. č. 1467/18 o výměře 17 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1467/28 

- část pozemku p. p. č. 1467/19 o výměře 20 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1467/19 

- část pozemku p. p. č. 1467/19 o výměře 12 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1467/26 

- část pozemku p. p. č. 1524 o výměře 1507 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1524/1 
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- část pozemku p. p. č. 1524 o výměře 47 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1524/2 

- pozemek p. p. č. 1467/17 o výměře 12 m2 

- pozemek p. p. č. 1332/19 o výměře 563 m2 

- pozemek p. p. č. 1523 o výměře 195 m2 

vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, dle GP č. 1357-100b/2019 vyhotovený pro k. ú. Mošnov          

v roce 2019 

se společností OAMP Hall 4 s.r.o., IČO: 078 99 670, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s návrhem prodat 

- část pozemku parc.č. 1122/59 o výměře 1211 m2, označená jako pozemek parc. č. 1122/82 

- část pozemku parc.č. 1122/59 o výměře 4356 m2, označená jako pozemek parc.č. 1122/83 

- část pozemku parc.č. 1122/59 o výměře 2799 m2, označená jako pozemek parc. č. 1122/84 

- část pozemku parc.č. 1122/59 o výměře 404 m2, označená jako pozemek parc. č. 1122/85 

- část pozemku parc.č. 1122/59 o výměře 672 m2, označená jako pozemek parc. č. 1122/86 

- část pozemku parc.č. 1122/59 o výměře 201 m2, označená jako pozemek parc. č. 1122/87 

- část pozemku parc.č. 1122/60 o výměře 2955 m2, označená jako pozemek parc. č. 1122/78 

- část pozemku parc.č. 1122/60 o výměře 5169 m2, označená jako pozemek parc. č. 1122/79 

- část pozemku parc.č. 1122/60 o výměře 50 m2, označená jako pozemek parc. č. 1122/80 

- část pozemku parc.č. 1122/60 o výměře 8 m2, označená jako pozemek parc. č. 1122/81 

- část pozemku parc.č. 1129/29 o výměře 875 m2, označená jako pozemek parc. č. 1129/50 

- část pozemku parc.č. 1129/29 o výměře 343 m2, označená jako pozemek parc. č. 1129/51  

vše v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice, oddělené dle GP č. 2133-113/2019 vyhotovéného pro k.ú. 

Sedlnice v roce 2019 

a 

- část pozemku p. p. č. 813/153 o výměře 502 m2, označená jako pozemek p. p. č. 813/153 

- část pozemku p. p. č. 813/153 o výměře 1 m2, označená jako pozemek p. p. č. 813/180 

- část pozemku p. p. č. 813/153 o výměře 31 m2, označená jako pozemek p. p. č. 813/181 

- část pozemku p. p. č. 813/153 o výměře 161 m2, označená jako pozemek p. p. č. 813/182 

- část pozemku p. p. č. 813/153 o výměře 54 m2, označená jako pozemek p. p. č. 813/183 

- část pozemku p. p. č. 813/153 o výměře 116 m2, označená jako pozemek p. p. č. 813/184 

- část pozemku p. p. č. 813/153 o výměře 7 m2, označená jako pozemek p. p. č. 813/185 

- část pozemku p. p. č. 1325/4 o výměře 4127 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1325/7 

- část pozemku p. p. č. 1325/4 o výměře 124 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1325/8 

- část pozemku p. p. č. 1325/4 o výměře 277 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1325/9 

- část pozemku p. p. č. 1325/5 o výměře 114 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1325/6 

- část pozemku p. p. č. 1328/2 o výměře 25 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1328/3 

- část pozemku p. p. č. 1328/2 o výměře 139 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1328/4 

- část pozemku p. p. č. 1329/1 o výměře 657 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1329/16 

- část pozemku p. p. č. 1329/1 o výměře 1940 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1329/17 

- část pozemku p. p. č. 1329/1 o výměře 281 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1329/18 

- část pozemku p. p. č. 1329/1 o výměře 316 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1329/19 

- část pozemku p. p. č. 1329/4 o výměře 1381 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1329/11 

- část pozemku p. p. č. 1329/4 o výměře 3611 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1329/12 
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- část pozemku p. p. č. 1329/4 o výměře 336 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1329/13 

- část pozemku p. p. č. 1329/4 o výměře 5 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1329/14 

- část pozemku p. p. č. 1329/4 o výměře 449 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1329/15 

- část pozemku p. p. č. 1331/9 o výměře 49 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1331/36 

- část pozemku p. p. č. 1331/9 o výměře 557 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1331/37 

- část pozemku p. p. č. 1331/9 o výměře 399 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1331/38 

- část pozemku p. p. č. 1331/10 o výměře 624 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1331/28 

- část pozemku p. p. č. 1331/10 o výměře 3143 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1331/29 

- část pozemku p. p. č. 1331/10 o výměře 215 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1331/30 

- část pozemku p. p. č. 1331/10 o výměře 113 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1331/32 

- část pozemku p. p. č. 1331/10 o výměře 4 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1331/33 

- část pozemku p. p. č. 1331/10 o výměře 33 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1331/34 

- část pozemku p. p. č. 1331/14 o výměře 3 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1331/35 

- část pozemku p. p. č. 1332/4 o výměře 64 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/84 

- část pozemku p. p. č. 1332/4 o výměře 95 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/85 

- část pozemku p. p. č. 1332/4 o výměře 41 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/86 

- část pozemku p. p. č. 1332/5 o výměře 39 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/82 

- část pozemku p. p. č. 1332/5 o výměře 135 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/83 

- část pozemku p. p. č. 1332/23 o výměře 41 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/79 

- část pozemku p. p. č. 1332/23 o výměře 662 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/80 

- část pozemku p. p. č. 1332/23 o výměře 336 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/81 

- část pozemku p. p. č. 1332/24 o výměře 234 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/70 

- část pozemku p. p. č. 1332/24 o výměře 2941 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/71 

- část pozemku p. p. č. 1332/24 o výměře 1 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/72 

- část pozemku p. p. č. 1332/24 o výměře 228 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/73 

- část pozemku p. p. č. 1332/28 o výměře 793 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/75 

- část pozemku p. p. č. 1332/28 o výměře 35051 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/76 

- část pozemku p. p. č. 1332/28 o výměře 14601 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/77 

- část pozemku p. p. č. 1334/3 o výměře 66 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1334/12 

- část pozemku p. p. č. 1335/3 o výměře 672 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1335/43 

- část pozemku p. p. č. 1336/7 o výměře 493 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1336/23 

- část pozemku p. p. č. 1336/7 o výměře 21 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1336/24 

- část pozemku p. p. č. 1336/7 o výměře 1 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1336/25 

- část pozemku p. p. č. 1338/9 o výměře 329 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1338/9 

- část pozemku p. p. č. 1338/9 o výměře 15 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1338/24 

- část pozemku p. p. č. 1338/12 o výměře 7 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1338/31 

- část pozemku p. p. č. 1338/12 o výměře 2934 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1338/32 

- část pozemku p. p. č. 1338/12 o výměře 129 m2, označená jako pozemek p. p.č. 1338/33 

- část pozemku p. p. č. 1338/12 o výměře 2 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1338/34 

- část pozemku p. p. č. 1338/17 o výměře 98 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1338/17 

- část pozemku p. p. č. 1338/17 o výměře 26 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1338/25 

- část pozemku p. p. č. 1338/18 o výměře 1218 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1338/18 

- část pozemku p. p. č. 1338/18 o výměře 1 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1338/26 

- část pozemku p. p. č. 1338/18 o výměře 290 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1338/27 

- část pozemku p. p. č. 1338/18 o výměře 33 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1338/28 

- část pozemku p. p. č. 1338/18 o výměře 36 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1338/29 

- část pozemku p. p. č. 1338/18 o výměře 16 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1338/30 
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- část pozemku p. p. č. 1339/3 o výměře 246 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1339/78 

- část pozemku p. p. č. 1339/3 o výměře 348 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1339/79 

- část pozemku p. p. č. 1339/3 o výměře 36 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1339/80 

- část pozemku p. p. č. 1339/3 o výměře 78 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1339/81 

- část pozemku p. p. č. 1339/5 o výměře 1374 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1339/5 

- část pozemku p. p. č. 1339/5 o výměře 3280 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1339/62 

- část pozemku p. p. č. 1339/5 o výměře 70 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1339/63 

- část pozemku p. p. č. 1339/5 o výměře 227 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1339/64 

- část pozemku p. p. č. 1339/5 o výměře 6 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1339/65 

- část pozemku p. p. č. 1339/5 o výměře 1 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1339/66 

- část pozemku p. p. č. 1339/5 o výměře 97 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1339/67 

- část pozemku p. p. č. 1339/5 o výměře 21 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1339/68 

- část pozemku p. p. č. 1339/5 o výměře 81 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1339/69 

- část pozemku p. p. č. 1339/10 o výměře 51 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1339/10 

- část pozemku p. p. č. 1339/10 o výměře 5 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1339/76 

- část pozemku p. p. č. 1339/21 o výměře 59 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1339/21 

- část pozemku p. p. č. 1339/21 o výměře 45 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1339/72 

- část pozemku p. p. č. 1339/21 o výměře 44 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1339/73 

- část pozemku p. p. č. 1339/21 o výměře 91 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1339/74 

- část pozemku p. p. č. 1339/21 o výměře 53 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1339/75 

- část pozemku p. p. č. 1339/22 o výměře 112 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1339/22 

- část pozemku p. p. č. 1339/22 o výměře 1 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1339/77 

- část pozemku p. p. č. 1339/37 o výměře 167 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1339/37 

- část pozemku p. p. č. 1339/37 o výměře 58 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1339/70 

- část pozemku p. p. č. 1339/37 o výměře 1 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1339/71 

- část pozemku p. p. č. 1339/40 o výměře 645 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1339/40 

- část pozemku p. p. č. 1339/40 o výměře 178 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1339/82 

- část pozemku p. p. č. 1339/40 o výměře 333 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1339/83 

- část pozemku p. p. č. 1339/40 o výměře 153 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1339/84 

- část pozemku p. p. č. 1339/40 o výměře 118 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1339/85 

- část pozemku p. p. č. 1340/19 o výměře 12 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1340/142 

- část pozemku p. p. č. 1340/19 o výměře 20 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1340/143 

- část pozemku p. p. č. 1340/19 o výměře 66 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1340/144 

- část pozemku p. p. č. 1340/21 o výměře 129 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1340/21 

- část pozemku p. p. č. 1340/21 o výměře 290 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1340/138 

- část pozemku p. p. č. 1340/21 o výměře 91 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1340/139 

- část pozemku p. p. č. 1340/21 o výměře 32 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1340/140 

- část pozemku p. p. č. 1340/98 o výměře 661 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1340/98 

- část pozemku p. p. č. 1340/98 o výměře 3 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1340/141 

- část pozemku p. p. č. 1340/99 o výměře 984 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1340/131 

- část pozemku p. p. č. 1340/99 o výměře 7 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1340/132 

- část pozemku p. p. č. 1340/99 o výměře 11 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1340/133 

- část pozemku p. p. č. 1340/99 o výměře 89 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1340/135 

- část pozemku p. p. č. 1366/18 o výměře 385 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1366/41 

- část pozemku p. p. č. 1366/19 o výměře 481 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1366/39 

- část pozemku p. p. č. 1366/19 o výměře 684 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1366/40 

- část pozemku p. p. č. 1367/3 o výměře 139 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1367/9 
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- část pozemku p. p. č. 1367/4 o výměře 35 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1367/7 

- část pozemku p. p. č. 1367/4 o výměře 155 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1367/8 

- část pozemku p. p. č. 1440 o výměře 285 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1440/1 

- část pozemku p. p. č. 1440 o výměře 18 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1440/2 

- část pozemku p. p. č. 1442 o výměře 544 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1442/1 

- část pozemku p. p. č. 1442 o výměře 72 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1442/2 

- část pozemku p. p. č. 1451 o výměře 260 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1451/1 

- část pozemku p. p. č. 1451 o výměře 73 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1451/2 

- část pozemku p. p. č. 1467/1 o výměře 39 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1467/1 

- část pozemku p. p. č. 1467/1 o výměře 6 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1467/36 

- část pozemku p. p. č. 1467/20 o výměře 175 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1467/20 

- část pozemku p. p. č. 1467/20 o výměře 52 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1467/33 

- část pozemku p. p. č. 1467/20 o výměře 94 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1467/34 

- část pozemku p. p. č. 1467/20 o výměře 85 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1467/35 

- pozemek p. p. č. 1340/93 o výměře 34 m2 

- pozemek p. p. č. 1430 o výměře 25 m2 

- pozemek p. p. č. 1431 o výměře 26 m2 

- pozemek p. p. č. 1434 o výměře 320 m2 

- pozemek p. p. č. 1435 o výměře 357 m2 

- pozemek p. p. č. 1436 o výměře 290 m2 

- pozemek p. p. č. 1437 o výměře 282 m2 

- pozemek p. p. č. 1452 o výměře 159 m2 

- pozemek p. p. č. 1453 o výměře 399 m2 

- pozemek p. p. č. 1456 o výměře 20 m2 

- pozemek p. p. č. 1457 o výměře 42 m2 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, dle GP č. 1358-112/2019 vyhotoveného pro k.ú. Mošnov v 

roce 2019 

do vlastnictví OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., se sídlem 28. října 3346/91, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 289 38 186 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 53.169.692,80 Kč + DPH ve výši 11.165.635,48 

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

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 60 
Návrh na změnu usnesení č. 01395/RM1822/23 ze dne 21. 5. 2019 v bodě 
1) a 3) 
  
Usnesení číslo: 01574/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) mění 

  
své usnesení č. 01395/RM1822/23 ze dne 21. 5. 2019 bod 1) a to tak , že sídlo nájemce NEW 

DESIGN Hanko & Burek s.r.o., Ostrava-Přívoz, Palackého 1114, PSČ: 702 00, IČO:               

725 57 630 se nahrazuje novým zněním “ Mitrovická 182/457, Nová Bělá, 724 00 Ostrava, IČO: 

258 16 543 a současně se příloha č. 1 původního materiálu nahrazuje přílohou č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) mění 

  
své usnesení č. 01395/RM1822/23 ze dne 21. 5. 2019 bod 3) a to tak, že příloha č. 6 se nahrazuje 

přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 61 
Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01575/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem prodat nemovité věci v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, nesvěřené městskému obvodu 

Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 897/1, včetně asfaltové a betonové plochy, zámkové dlažby, rigolu, 

oplocení, vrat a dřevin, 

- pozemek parc.č. 897/2, 

- pozemek parc.č. 897/3, jehož součástí je stavba,  č.p. 611, jiná stavba, 

- pozemek parc.č. 897/4, včetně žumpy, 

- pozemek parc.č. 897/5, včetně asfaltové plochy, 

- pozemek parc.č. 897/6, včetně asfaltové plochy, 

a příslušenství: oplocení včetně vrat a vrátek na pozemku parc.č. 897/1, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu, 

a to právnické osobě 

Armáda spásy v České republice, z.s., se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 13 - 
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Stodůlky, IČO 406 13 411, za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 1.000.000,- Kč 

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

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je součástí důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodního řadu 

DN 200 k pozemku: 

parc. č. 897/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, 

s povinným: 

Armáda spásy v České republice, z. s. 

se sídlem Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha 

IČO 406 13 411, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

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

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

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 62 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ev. č. 3809/2018/MJ ze 
dne 19. 12. 2018 ve strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov se 
společností XZB (Europe) s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01576/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením Dodatku č.1 ke Kupní smlouvě ev. č. 3809/2018/MJ ze dne 19. 12. 2018,           
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se společností: 

XZB (Europe) s.r.o. 

se sídlem Gen. Fajta 372, 742 51 Mošnov 

IČO 065 88 603 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, a to za podmínky souhlasu správce programu, kterým je 

ministerstvo průmyslu a obchodu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 69 
Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01577/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc a to: 

- budovu obč. vyb. č.p. 3338 na pozemku parc.č. 461/2 včetně příslušenství, v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

od vlastníka 

ZXXXXX SXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX, za sjednanou kupní cenu ve výši 16.000.000,-Kč a uzavřít 

kupní smlouvu, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě předloženého materiálu. 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 70 
Návrh na záměr města prodat část pozemku (k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 01578/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku parc. č. 3479/4 o výměře 3 m2 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřená městskému obvodu Moravská Ostrava          

a Přívoz 

dle zákresu, který je přílohou č. 4 předloženého materiálu 

za podmínky, že zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vydá k tomuto 

záměru kladné stanovisko 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 67 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě s předkupním právem 
a zákazem zcizení a zatížení ev.č. 3300/2018/MJ ze dne 7.11.2018 a návrh 
na uzavření dohody o spolupráci 
  
Usnesení číslo: 01579/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 2420/ZM1418/37 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě s předkupním právem a zákazem zcizení  

a zatížení ev.č. 3300/2018/MJ ze dne 7. 11. 2018, která byla uzavřena mezi statutárním městem 

Ostravou a společností CONTERA Management s.r.o., se sídlem Na strži 1702/65, 140 00 Praha 

4, IČO 28573510, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
3) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o spolupráci mezi statutárním městem Ostravou, společností CONTERA 

Management s.r.o., se sídlem Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4, IČO 28573510, a společností 

Českomoravská energetika s.r.o., se sídlem Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO 

03531384, jejímž obsahem je úprava práv a povinností smluvních stran souvisejících 

s napojením Rozvojové zóny Hrušov na distribuční soustavu elektrické energie společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s., dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 71 
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01580/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to 

pozemek parc.č. 160, včetně součásti (parkoviště - viz upozornění níže), ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, nesvěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, za 

splnění níže uvedených podmínek: 

1. Nabídka zájemce bude obsahovat tyto údaje: 

- prohlášení, že pozemek bude využit výlučně k výstavbě nájemních bytů, přičemž jeho využití 

bude respektovat platný územní plán města, územní rozhodnutí č. 35/2019 vydané Magistrátem 

města Ostravy pod č.j. SMO 279750/19/UHAaSŘ/Mar dne 9. 5. 2019, které nabylo právní moci 

dnem .....; 

- harmonogram výstavby, kterou hodlá zájemce na předmětném pozemku realizovat,            
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s konkrétními termíny zahájení a dokončení; 

- cenovou nabídku s uvedením nabídkové kupní ceny za výše uvedený pozemek, kdy kupní cena 

musí činit alespoň částku 29.477.600,- Kč bez DPH, která je stanovena znaleckým posudkem 

jako cena obvyklá v době zveřejnění tohoto záměru ; 

- konkrétní údaje o způsobu financování (se specifikací - koupě pozemku, realizace stavby); 

2. Kupní smlouva, která bude uzavřena mezi vybraným zájemcem a statutárním městem Ostrava 

bude obsahovat zejména: 

a) kupní cenu ve výši rovnající se cenovému návrhu zájemce uvedenému v jeho nabídce, 

nejméně však ve výši ceny v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem v době 

uzavření kupní smlouvy, k takto stanovené částce bude připočtená daň z přidané hodnoty ve výši 

stanovené právním předpisem; 

b) ujednání, že plánovaná stavba bude v souladu s územním rozhodnutím č. 35/2019 vydaným 

Magistrátem města Ostravy pod č.j. SMO/279750/19/UHAaSŘ/Mar dne 9. 5. 2019, které nabylo 

právní moci dnem ...., s dokumentací pro územní rozhodnutí stavby Blok Nové Lauby, datum 

vyhotovení 22. 10. 2018, vypracovanou společností znamení čtyř - architekti s.r.o., se sídlem:  

U Půjčovny 968/5, 110 00 Praha 1, IČO: 257 94 591, v případě požadavku na změny jsou tyto 

možné pouze s předchozím písemným souhlasem města; 

c) ujednání, zavazující kupujícího předmětného pozemku sjednat v rámci kupní smlouvy také 

předkupní právo věcné k předmětnému pozemku; 

d) ujednání, zavazující kupujícího předmětného pozemku sjednat v rámci kupní smlouvy také 

zákaz zcizení jako právo věcné k předmětnému pozemku; 

e) ujednání, týkající se bezúplatného postoupení práv, oprávnění, užitků a povinností 

vyplývajících z územního rozhodnutí č. 35/2019 vydaného Magistrátem města Ostravy pod č.j. 

SMO 279750/19/UHAaSŘ/Mar dne 9. 5. 2019, které nabylo právní moci dnem ...., ze 

statutárního města Ostrava na zájemce; 

f) ujednání, týkající se úplatného převodu dokumentace pro územní rozhodnutí stavby Blok 

Nové Lauby, datum vyhotovení 22. 10. 2018, vypracované společností znamení čtyř - architekti 

s.r.o., se sídlem: U Půjčovny 968/5, 110 00 Praha 1, IČO: 257 94 591  za cenu ve výši    

895.400,- Kč (cena bez DPH), k této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši 

stanovené právním předpisem, a ujednání, týkající se úplatného převodu ”Architektonické 

studie - Nové Lauby, Ostrava”, vypracované společností znamení čtyř - architekti s.r.o., se 

sídlem: U Půjčovny 968/5, 110 00 Praha 1, IČO: 257 94 591 za cenu ve výši 1.840.000,- Kč 

(cena bez DPH), k této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právním 

předpisem,  včetně bezúplatného postoupení oprávnění uvedenou dokumentaci a studii užít za 

účelem realizace stavby “Blok Nové Lauby” (dokumentace a studie budou poskytnuty každá v 1 

elektronickém vyhotovení na CD),  za podmínky souhlasu jejich zhotovitele s úplatným 

převodem dokumentace a studie a bezúplatným  postoupením oprávnění tuto dokumentaci a 

studii užít; 

g) převod pozemku bude realizován až po dokončení archeologického výzkumu, který bude 

zajišťovat statutární město Ostrava na své náklady; 

h) převod pozemku bude realizován až po zaplacení kupní ceny; 

ujednání uvedená pod písm. b) až h) tohoto bodu jsou formulována v tomto záměru obecným 

způsobem pouze pro jeho účely a v příslušných smlouvách budou konkretizována. 

3. Nabídka zájemce bude mít písemnou formu a bude statutárnímu městu Ostrava doručena 

nejpozději do 31. 10. 2019 do 16.00 hodin na adresu jeho sídla v zalepené obálce, přičemž          
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na této obálce bude uvedeno “Blok Nové Lauby - NEOTVÍRAT” a název a adresa sídla 

odesílatele. 

4. Podmínkou finální kontraktace je shoda statutárního města Ostrava a zájemce na obsahu 

smluvní dokumentace. 

5. Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo vyžádat si, na základě doručených nabídek, 

doplnění dodatečných informací od jednotlivých zájemců. 

6. Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo se žádným ze zájemců po obdržení nabídek 

nejednat, případně finálně nekontrahovat. 

7. Statutární město Ostrava si vyhrazuje právo hodnotit každou nabídku komplexně ve všech 

souvislostech bez výhradní preference některého z kritérií, a to na základě nejlepší nabídky, 

která bude nejvíce splňovat záměr prodeje, a to jak z pohledu cenové nabídky, termínů realizace, 

přínosu pro rozvoj dané lokality či uvažovaného řešení. 

8. Náklady vynaložené zájemcem v souvislosti se zpracováním nabídky nebudou ze strany 

statutárního města Ostrava hrazeny. 

9. Zastupitelstvo města si zároveň vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit. 

Upozornění: 

Statutární město Ostrava bude zajišťovat na pozemku parc.č. 160 v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava archeologický výzkum. Předpokládaný odhad jeho dokončení je závěr roku 2020. 

Vážným zájemcům o koupi předmětného pozemku budou poskytnuty k prostudování 

dokumentace pro územní řízení a “Architektonická studie - Nové Lauby, Ostrava”, za podmínky 

souhlasu jejich zhotovitele s jejich poskytnutím. K tomu bude využit vzdálený přístup po 

prohlášení zájemce, že poskytnuté materiály nebude dále šířit a žádným způsobem je nezneužije. 

Přílohy: 

- územní informace, 

- územní rozhodnutí  č. 35/2019 vydané Magistrátem města Ostravy pod č.j. SMO 

279750/19/UHAaSŘ/Mar dne 9. 5. 2019, které nabylo právní moci dnem .... 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 72 
Splnění podmínek vyplývajících z Kupní smlouvy ev.č. 1528/2008/MJ      
ve znění dodatků č. 1 - 3, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava    
a ORIO Morava, a.s., zánik předkupního práva 
  
Usnesení číslo: 01581/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
že byly splněny podmínky vyplývající z kupní smlouvy ev.č. 1528/2008/MJ ze dne 4. 6. 2008  

ve znění dodatku č. 1 ev.č. 1528D1/2009/MJ ze dne  2. 6. 2009, dodatku č. 2 ev.č. 

1528D2/2009/MJ ze dne 17. 12. 2009 a dodatku č. 3 ev. č. 1528D3/2012/MJ ze dne 8. 11. 2012, 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a ORIO Morava a.s., se sídlem Horní 288/67, 

Dubina, 700 30 Ostrava, IČO: 275 64 589, a to v souladu s důvodovou zprávou předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

prohlásit, že zaniklo předkupní právo zřízené na základě Kupní smlouvy ev.č. 1528/2008/MJ  

ze dne 4. 6. 2008 k pozemku parc.č. 100/2 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, nyní dle 

geometrického plánu č. 454-130/2017 vyhotoveného dne 14. 12. 2018 k pozemkům  parc.č. 

100/2, parc.č. 100/137, parc.č. 100/138, parc.č. 100/139 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava,  

a potvrdit zánik věcného práva předkupního dle přílohy č.  4 předloženého materiálu   

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 73 
Informace ke Kupní smlouvě ev. č. 1804/2008/MJ pro RM ve věci 
uzavřené se společností ENES Cargo a.s.(dříve FREE ZONE OSTRAVA, 
akciová společnost)- Strategická průmyslová zóna Ostrava - Mošnov, IČ 
136 42 693 
  
Usnesení číslo: 01582/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci ke Kupní smlouvě ev. č.  1804/2008/MJ ze dne 17.7.2008 (ve znění dodatků č. 1 až 5) 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností ENES Cargo a.s. (dříve FREE ZONE 

Ostrava, akciová společnost) IČ: 136 42 693, se sídlem č. p. 410, 742 51 Mošnov, dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA a náměstkovi primátora Ing. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 40 
Zpráva o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za I. čtvrtletí 
2019 
  
Usnesení číslo: 01583/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

projednat Zprávu o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za I. čtvrtletí roku 2019 

  

2) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města k projednání Zprávu o výsledku hospodaření statutárního města 

Ostrava za I. čtvrtletí 2019 dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 41 
Rozdělení výnosu daně z hazardních her a výnosů ze zrušených odvodů 
městským obvodům 
  
Usnesení číslo: 01584/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozdělení prostředků výnosu daně z hazardních her a výnosů ze zrušených odvodů 

městským obvodům dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j e 

- financování 

na pol. 8115, ORJ 120 o 703 tis. Kč 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 1355, org. 513 o 1 tis. Kč 

                                                   org. 521 o 1 tis. Kč 

                                                   org. 518 o 7 tis. Kč 

                                                   org. 510 o 1 168 tis. Kč 

                                                   org. 519 o 1 867 tis. Kč 

                                                   org. 516 o 1 392 tis. Kč 

                                                   org. 502 o 20 759 tis. Kč 

                                                   org. 506 o 1 434 tis. Kč 

                                                   org. 504 o 2 099 tis. Kč 

                                                   org. 511 o 1 tis. Kč 

                                                   org. 505 o 610 tis. Kč 

                                                   org. 515 o 1 tis. Kč 

                                                   org. 509 o 2 tis. Kč 

                                                   org. 517 o 1 474 tis. Kč 

                                                   org. 503 o 7 tis. Kč 

                                                   org. 508 o 1 tis. Kč 

                                                   org. 522 o 3 tis. Kč 

                                                   org. 523 o 1 tis. Kč 

                                                   org. 507 o 149 tis. Kč 
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s n i ž u j e 

- účelová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 1355, ORJ 120 o 30 274 tis. Kč 

Městské obvody dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355 celkem o 30 977 tis. Kč 

- zvýší/sníží výdaje/příjmy na § xxxx, pol. xxxx celkem o 30 977 tis. Kč 

  

3) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města ke schválení body 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 42 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 01585/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13015, ORJ 120 o 1 580 tis. Kč (A.5.) 

- ostatní investiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4216, ÚZ 14984, ORJ 120 o 450 tis. Kč (A.1.) 

- neinvestiční přijaté dotace od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 332, ORJ 120 o 70 tis. Kč (A.2.) 

                                                   o 48 tis. Kč (A.3.) 

                     ÚZ 13307, ORJ 120 o 276 tis. Kč (A.4.) 

                     ÚZ 348, ORJ 120 o 33 tis. Kč (A.6.) 

- investiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4222, ÚZ 212, ORJ 120 o 225 tis. Kč (A.1.) 

- běžné výdaje 
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(A.5.) na ORJ 135, § 4399, pol. 5011, ÚZ 13015 o 1 151 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 13015 o 287 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 13015 o 103 tis. kč 

          na ORJ 130, § 4399, pol. 5132, ÚZ 13015 o 4 tis. Kč 

          na ORJ 180, § 4399, pol. 5169, ÚZ 13015 o 35 tis. Kč  

(C.1.) na ORJ 230, § 2310, pol. 5171 o 2 000 tis. Kč 

                                            pol. 5171, ÚZ 92 o 65 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 5171, ÚZ 92 o 5 750 tis. Kč 

na § 6211, pol. 5021, ORJ 135 o 9 tis. Kč (C.2.) 

(C.3.) na ORJ 130, § 3719, pol. 5173, ÚZ 111500000, org. 106000000 o 13 tis. Kč 

                                                             ÚZ 111100000, org. 106000000 o 3 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5021, ORJ 135 o 15 tis. Kč (C.4.) 

  

- kapitálové výdaje 

(A.1.) na ORJ 121, § 5512, pol. 6123, ÚZ 14984 o 450 tis. Kč 

                                                             ÚZ 212 o 225 tis. Kč 

(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7387 o 380 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7402 o 100 tis. Kč 

                                                             org. 7406 o 350 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3233, pol. 5336, ÚZ 332, ORJ 140, org. 82 o 70 tis. Kč (A.2.) 

                                                                 org. 83 o 48 tis. Kč (A.3.) 

na § 3529, pol. 5336, ÚZ 13307, ORJ 170, org. 4245 o 276 tis. Kč (A.4.) 

(A.6.) na ORJ 180, § 4350, pol. 5336, ÚZ 348, org. 38 o 5 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 348, org. 38 o 28 tis. Kč 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3636, org. 602 o 400 tis. Kč (C.5.) 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 624 o 400 tis. Kč (E.1.) 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, org. 602 o 6 556 tis. Kč (E.2.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 6211, pol. 5169, ORJ 290 o 9 tis. Kč (C.2.) 

na § 3719, pol. 5169, ORJ 300, org. 106000000 o 16 tis. Kč (C.3.) 

na § 6223, pol. 5169, ORJ 221 o 15 tis. Kč (C.4.) 

na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636, ORJ 300 o 400 tis. Kč (C.5.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7089 o 380 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 857 o 1 000 tis. Kč 

                                                             org. 7341 o 1 000 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 7175 o 65 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7324 o 5 850 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7231 o 350 tis. Kč 
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s n i ž u j e 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 400 tis. Kč (E.1.) 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 6 556 tis. Kč (E.2.) 

Městský obvod Plesná (E.1.) 

- zvýší převody mezi statutárním mětem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 624 o 400 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 2400005000000 o 400 tis. Kč 

Městské obvody celkem dle důvodové zprávy (A.5.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13015 o 8 944 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 4399, pol. 5xxx, ÚZ 13015 o 8 944 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (C.5., E.2.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3636, org. 602 o 400 tis. Kč 

- zvýší investiční transfery zřízeným PO 

na § xxxx, pol. 6351, ÚZ 3636 o 400 tis. Kč 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 602 o 6 556 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci 

Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních - ZŠO, Nádražní 117 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx, org. 0209117000000 o 1 097 tis. Kč 

Energetické úspory - ZŠO, Zelená 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx, org. 0209115000000 o 5 459 tis. Kč  

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.06.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 58 
Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na podporu výuky cizích jazyků, rozvoje 
bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních 
školách na území SMO pro školní rok 2019/2020 
  
Usnesení číslo: 01586/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 0205/ZM1822/4 
 

Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro školní rok 

2019/2020 v oblasti podpory výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky 

organizacím dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávních smluv               

o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti podpory výuky 

cizích jazyků, rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky mezi statutárním městem Ostrava                 

a příjemci účelových dotací dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují běžné výdaje na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5901, ÚZ 7110                                                                          o 1 647 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery ORJ 140 

§ 3299, pol. 5213, ÚZ 7110                                                                          o 1 067 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5332, ÚZ 7110                                                                          o      90 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5339, ÚZ 7110                                                                          o    490 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 

předložit návrhy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho jednání dne 

19.06.2019 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 
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4) rozhodla 

  
o poskytnutí účelových příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro školní rok 

2019/2020 v oblasti podpory výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky 

příspěvkovým organizacím zřizovaným městskými obvody statutárního města Ostravy dle 

Přílohy č. 3 předloženého materiálu a o zaslání Sdělení o poskytnutí příspěvků z rozpočtu 

statutárního města Ostravy v oblasti podpory výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní            

a cizojazyční výuky příjemcům příspěvků dle Přílohy č. 3 a Přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o neposkytnutí účelového příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy pro školní rok 

2019/2020 v oblasti podpory výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky 

příspěvkové organizaci zřizované městským obvodem statutárního města Ostravy dle Přílohy 

č. 5 předloženého materiálu 

  

6) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují běžné výdaje na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5901, ÚZ 7110                                                               o    2 233 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční příspěvky na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7110                                                               o    2 233 tis. Kč 

  

7) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 6) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 15 
Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o poskytnutí 
účelové dotace na Vybavení interiérů a rekonstrukci stávajících tribun 
fotbalového areálu Bazaly a o uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě 
o poskytnutí účelové dotace na Stavební úpravy OSTRAVAR ARÉNY 
  
Usnesení číslo: 01587/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
45 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové dotace ve výši 23 500 000,- Kč  obchodní společnosti 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem  Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 

na Vybavení interiérů a rekonstrukci stávajících tribun fotbalového areálu Bazaly  a o uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi 

statutárním městem Ostravou a obchodní společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se 

sídlem  Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace       

z rozpočtu statutárního města Ostravy ev.č. 3014/2017/ŠaS ze dne 6.10.2017  s obchodní 

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

IČO 25911368 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižují kapitálové výdaje 

na § 2212, pol. 6121, ÚZ 000, ORG 3260, ORJ 230 o 11 315 tis. Kč 

na § 2212, pol. 6121, ÚZ 000, ORG 7352, ORJ 230 o 1 000 tis. Kč 

na § 2212, pol. 6121, ÚZ 095, ORG 7352, ORJ 230 o 597 tis. Kč 

na § 2212, pol. 6121, ORG 102, ORJ 0100 o 10 588 tis. Kč 

 

zvyšují investiční transfery 

na § 3412, pol. 6313, ORG 4261, ORJ 161 o 15 775 tis. Kč 

 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3412, pol. 5213, ÚZ 2003, ORG 4261, ORJ 161 o 7 725 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení  body 1) až 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 2 
Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního 
města Ostravy Střední průmyslové škole, Ostrava-Vítkovice, 
příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 01588/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy Střední 

průmyslové škole, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizaci, IČO 00602141, se sídlem 

Zengrova 822/1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, ve výši 30 tis. Kč na realizaci projektu “Oslavy  

100 let školy” a o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace      

z rozpočtu statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1, přílohy č. 2 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se : 

- snižují ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5169                    o                        30 tis. Kč 

 

- zvyšují neinvestiční transfery na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5339                    o                        30 tis. Kč  

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.06.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 14 
Návrh na poskytnutí dotace spolku Hokejový klub RT TORAX PORUBA 
2011 v rámci výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků          
z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019 v oblasti 
Vrcholového sportu 
  
Usnesení číslo: 01589/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci programu           

na podporu Vrcholového sportu na rok 2019 spolku Hokejový klub RT TORAX PORUBA 

2011, z.s., Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 22889833 ve výši 5 000 tis. Kč  

na projekt “Celoroční sportovní činnost hokejového klubu” 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním 

městem Ostrava a Hokejovým klubem RT TORAX PORUBA 2011, z. s. dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 

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

jednání dne 19.06.2019 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 16 
Návrh na neposkytnutí mimořádné dotace zapsaného ústavu Dětské 
kurzy Vaňkův kopec z.ú. 
  
Usnesení číslo: 01590/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o neposkytnutí mimořádné dotace ve výši 20 tis. Kč zapsanému ústavu Dětské kurzy Vaňkův 

kopec z.ú., IČO 04402103, se sídlem č.ev. 1235, 747 64 Horní Lhota na realizaci projektu 

“Hillcross challenge 2019” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 
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RM_M 32 
Prodloužení platnosti Místního plánu inkluze 
  
Usnesení číslo: 01591/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s prodloužením platnosti Místního plánu inkluze, který byl přílohou č. 1 Strategického plánu 

sociálního začleňování Ostrava v období 2015 – 2018 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit prodloužení platnosti Místního plánu inkluze, jako samostatný dokument, z důvodu 

ukončení Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava v roce 2018, kterému byl přílohou 

předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 54 
Memorandum o spolupráci v oblasti podpory činnosti mládežnické 
regionální Fotbalové akademie Moravskoslezského kraje Žádost       
o mimořádnou dotaci Nadačního fondu Regionální fotbalové akademie 
Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 01592/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Memoranda o spolupráci v oblasti podpory činnosti mládežnické 

Fotbalové akademie Moravskoslezského kraje organizované Nadačním fondem Fotbalové 
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akademie Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 2 950 tis. Kč Nadačnímu fondu Regionální 

fotbalové akademie Moravskoslezského kraje, IČO: 05127246, se sídlem náměstí Svatopluka 

Čecha 518/10, 702 00 Ostrava - Přívoz na realizaci projektu “Regionální fotbalová akademie 

Moravskoslezského kraje” dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu              

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

Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, který se: 

snižuje rozpočtová rezerva na ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901 o 2 950 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery na ORJ 161 

na § 3419, pol. 5221 o 2 950 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení 

na jeho zasedání dne 19.6.2019 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 66 
Vyhlášení výběrového řízení na člena představenstva společnosti 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01593/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyhlášení výběrového řízení na obsazení jednoho místa člena představenstva obchodní 
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společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO: 259 11 368, se sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, 

700 30 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
za členy výběrové komise: 

Ing. Tomáše Macuru, MBA, primátora 

Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora 

Mgr. Andreu Hoffmannovou, Ph.D., náměstkyni primátora 

Bc. Martina Bednáře, člena rady města a předsedu Komise pro sport rady města 

JUDr. Josefa Babku, člena zastupitelstva města 

Ing. BXXXXXXXXX RXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXXX 

Ing. Vladimíra Cigánka, člena zastupitelstva města 

  

 
RM_M 37 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 
00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01594/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

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

00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, 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: 18.06.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 5 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví PLATA 
Ostrava, p.o. 
  
Usnesení číslo: 01595/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

do vlastnictví organizace PLATO Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Prokešovo 

náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO 71294538, a o vystavení předchozího souhlasu zřizovatele 

s uzavřením smlouvy dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 1 
Návrh na poskytnutí odměn za rok 2018 ředitelům příspěvkových 
organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti sociální péče 
  
Usnesení číslo: 01596/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 01247/RM1822/20 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
poskytnutí odměn za rok 2018 ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Ostrava v oblasti sociální péče dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 
1065/2019/KVA 
  
Usnesení číslo: 01597/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 0212/ZM1822/4 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

rozhodnout o rozšíření účelu použití poskytnuté neinvestiční účelové dotace poskytnuté 

organizaci Armáda spásy České republiky, z. s. se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00  Praha - 

Stodůlky, IČO: 40613411 a rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě              

o poskytnutí účelové dotace ev. č. 1065/2019/KVA uzavřené mezi statutárním městem Ostrava  

a výše uvedeným příjemcem dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 30 
Návrh na poskytnutí mimořádných neinvestičních účelových dotací         
a příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 v oblasti 
Volný čas 
  
Usnesení číslo: 01598/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí mimořádných neinvestičních účelových dotací a mimořádného neinvestičního 

účelového příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 příjemcům dotací            

a příspěvku uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu, a to ve výši a za podmínek 

uvedených v příloze č. 1 a 3 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a o uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací mezi statutárním městem 

Ostrava a příjemci neinvestičních účelových dotací dle tohoto bodu usnesení, přílohy č. 2          

a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3421, pol. 5222, ÚZ 7105                                           o 125 tis. Kč 
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- zvyšují 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

§ 3421, pol. 5221, ÚZ 7105                                               o 78 tis. Kč 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

§ 3429, pol. 5331, ORG 36, ÚZ 7105                                o 47 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele 

zvýšení neinvestičního příspěvku 

Domovu pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace      o 47 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 34 
Návrh na poskytnutí finančních prostředků organizaci 
Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvková organizace a na změnu účelu poskytnutého investičního 
příspěvku 
  
Usnesení číslo: 01599/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 03425/RM1418/51 
k usnesení č. 0975/ZM1418/15 
k usnesení č. 04968/RM1418/72 
k usnesení č. 06319/RM1418/92 
k usnesení č. 05914/RM1418/86 
k usnesení č. 05774/RM1418/84 
k usnesení č. 06421/RM1418/94 
k usnesení č. 07549/RM1418/107 
k usnesení č. 1943/ZM1418/30 
k usnesení č. 09645/RM1418/132 
k usnesení č. 2417/ZM1418/37 
k usnesení č. 10008/RM1418/135 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí investičního příspěvku organizaci Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 

712 00 Ostrava - Muglinov, v celkové výši 11.566 tis. Kč na spolufinancování nákladů 

spojených s 1. a 2b. etapou transformace organizace, tj. projektů “Transformace Domova 

Barevný svět”, “Transformace Domova na Liščině” a “Transformace Domova Barevný svět III  

a Domova Jandova” dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží 

rezerva kapitálových výdajů 

na § 4357, pol. 6901, ORG 43, ORJ 180                                                o 11.566 tis. Kč 

- zvýší 

investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 4357, pol. 6351, ÚZ 1080, ORG 43, ORJ 180                               o 11.566 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele organizaci Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, a to: 

- zvýšení investičního příspěvku                                                           o 11.566 tis. Kč 

na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za výkon č. 

02785/2015/SOC a dodatku č. 1 02785/2015/D1/SOC dle předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

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

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) rozhodla 
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o změně účelu investičního příspěvku poskytnutého ve výši 5.981 tis. Kč na náklady spojené s 1. 

etapou transformace organizace, tj. projektů “Transformace Domova Barevný svět”                 

a “Transformace Domova na Liščině” dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 36 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 
712 00 Ostrava - Muglinov 
  
Usnesení číslo: 01600/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnického osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby          

se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem 

Hladnovská 751/119, 71200 Ostrava - Muglinov, v celkové pořizovací ceně 307.695,50 Kč 

(příloha č. 1 předloženého materiálu) 

  

2) jmenuje 

    

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

 

Předseda: Bc. Marek Lastovica, vedoucí účtárny 

 

Členové: 

• Martina Lázničková - účetní, správce majetku 

• Martin Ondráček - vedoucí údržby 

• Jozefína Rucká - majetkový odbor MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedovi komise 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Marek Lastovica, T: 30.07.2019 

 vedoucí účtárny 
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RM_M 38 
Návrh na odpis nedobytné pohledávky právnické osoby Čtyřlístek - 
centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 
Ostrava - Muglinov 
  
Usnesení číslo: 01601/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s odpisem nedobytné pohledávky právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 

712 00 Ostrava - Muglinov, ve výši 219.453,- Kč 

  

 
RM_M 63 
Navýšení neinvestiční účelové dotace k částečnému krytí provozních       
a osobních nákladů v roce 2019 obchodní společnosti                     
AKORD & POKLAD, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01602/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 0015/ZM1822/2 
k usnesení č. 00944/RM1822/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o navýšení neinvestiční  účelové dotace obchodní společnosti                      

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

47973145, na částečné krytí provozních a osobních nákladů vzniklých v roce 2019 a o uzavření 

Dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 0052/2019/KVA dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- s n i ž u j e 
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  rozpočtová rezerva na ORJ 120 

  na § 6409, pol. 5901                      o 1 000 tis. Kč 

 

- z v y š u j e 

 

  neinvestiční dotace na ORJ 160 

  na § 3392, pol. 5213, ORG 4259   o 1 000 tis. Kč  

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 

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

na jeho zasedání dne 19.06.2019 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 6 
Poskytnutí daru Ministerstvu zahraničních věcí, velvyslanectví v Srbsku 
- plakety se symboly města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01603/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

poskytnout dar plakety se symboly města Ostravy Ministerstvu zahraničních věcí ČR, se sídlem 

Loretáňské náměstí 101/5, 118 00 Praha, IČO: 45769851, pro velvyslanectví v Srbsku,           

a uzavření Darovací smlouvy dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
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RM_M 53 
Smlouva o dílo na zpracování evaluace naplňování Koncepce rozvoje 
kultury SMO v časovém období 2009 až 2019 vč. její aktualizace z roku 
2014 
  
Usnesení číslo: 01604/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání zpracování evaulace naplňování Koncepce rozvoje kultury SMO vč. aktualizace z roku 

2014 a o uzavření Smlouvy o dílo mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 

8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, a Ostravskou univerzitou, Přírodovědeckou fakultou,      

se sídlem Dvořákova 138/7, 702 00  Ostrava, IČO: 61988987, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 22 
Návrh výpovědi Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí víceleté 
neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury a zachování kulturního 
dědictví 
  
Usnesení číslo: 01605/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 1545/ZM1418/24 
k usnesení č. 05700/RM1418/83 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o podání výpovědi dle čl. IX. odst. 6 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí víceleté 

neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví ev. číslo 

1025/2017/KVA ze dne 23.03.2017, uzavřené mezi statutárním městem Ostravou (jako 

poskytovatelem) a Starou arénou, spolek, se sídlem 28. října 49/23, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO: 22849521 (jako příjemcem), dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města dne 19.06.2019 k rozhodnutí 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 69/87  
  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 31 
Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a neinvestičního 
účelového transferu v oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 01606/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 1243/ZM1418/19 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace žadateli uvedenému v příloze č. 

1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury z rozpočtu statutárního 

města Ostrava pro rok 2019 příjemci uvedenému v příloze č. 1 předloženého materiálu, a to         

ve výši dle přílohy č. 1, a důvodové zprávy  předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi statutárním městem Ostrava            

a příjemcem neinvestiční účelové dotace uvedeným v tomto bodě usnesení, dle přílohy č. 2              

a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol.5901, ÚZ 1355                       o  50 tis. Kč 

- z v y š u j í 

 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3316, pol. 5212, ÚZ 7101                     o  50 tis. Kč 
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4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 

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

19. 6. 2019 k rozhodnutí a ke schválení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
5) rozhodla 

  
o neposkytnutí neinvestičního účelového transferu žadateli uvedenému v příloze č. 3 a důvodové 

zprávě předloženého materiálu  

  

 
RM_M 57 
Poskytování bezúročných zápůjček občanům statutárního města 
Ostravy za účelem předfinancování výdajů na pořízení nových zdrojů 
vytápění v rámci dotačního programu “Kotlíkové dotace                    
v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 
  
Usnesení číslo: 01607/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 01114/RM1822/18 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení poskytování bezúročných zápůjček občanům statutárního města Ostravy 

za účelem předfinancování výdajů na pořízení nových zdrojů vytápění v rámci dotačního 

programu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit návrh zásad poskytování bezúročných zápůjček občanům statutárního města Ostravy 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 
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náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 64 
Odpověď na petici “Stop drcení odpadů v Hrabové” 
  
Usnesení číslo: 01608/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o způsobu vyřízení petice “STOP drcení odpadů v Hrabové” dle přílohy č. 1 a 2 a 

důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 65 
Odpověď na petici – „STOP kyselině sírové v Hrabové“ 
  
Usnesení číslo: 01609/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o způsobu vyřízení petice “STOP kyselině sírové v Hrabové” dle přílohy č. 1 a 2 a 

důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou 
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2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_MZP 3 
Rozhodnutí ve věci požadavku městského obvodu Hrabová na realizaci 
provozu služeb elektronické pošty v částečné správě OVANET a. s.            
a městského obvodu Hrabová 
  
Usnesení číslo: 01610/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zamítnutí požadavku městského obvodu Hrabová na realizaci provozu elektronické pošty 

obvodu prostřednictvím centrálně poskytovaných ICT služeb způsobem, kdy část e-mailové 

pošty v doméně ostrava-hrabova.cz nemá být ukládána na centrálních poštovních serverech 

města a bude přesměrována na servery Google 

  

 
RM_M 3 
Návrh smlouvy na poskytování služeb elektronických komunikací         
se společností OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 01611/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy na poskytování služeb elektronických komunikací se společností OVANET 

a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, Ostrava, Přívoz, 702 00, IČO: 25857568 dle přílohy č.1 

předloženého materiálu 

  

2) svěřuje 

  
Magistrátu města Ostravy, odboru projektů IT služeb a outsourcingu, 

rozhodovat o připojování dalších datových připojení a aktualizaci seznamu lokalit datového 
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připojení, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 4 
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o outsourcingu s příspěvkovými 
organizacemi města a společností OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 01612/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě na poskytování služeb outsourcingu informačních 

technologií s Mateřskou školou Slezská Ostrava, Komerční 22a, p.o. Komerční 704/22a, 

Muglinov, 712 00 Ostrava, IČO: 72542713 a spol. OVANET a.s. se sídlem: Hájkova 1100/13, 

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

  

2) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě na poskytování služeb outsourcingu informačních 

technologií s Mateřskou školou Slezská Ostrava, Zámostní 31, p.o., Zámostní 1126/31, Slezská 

Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 04187997 a spol. OVANET a.s. se sídlem: Hájkova 1100/13, 

Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO:25857568 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě na poskytování služeb outsourcingu informačních 

technologií s Mateřskou školou Slezská Ostrava, Bohumínská 68, p.o., Bohumínská 450/68, 

Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 72542721 a spol. OVANET a.s. se sídlem: Hájkova 

1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO:25857568 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě na poskytování služeb outsourcingu informačních 

technologií s Mateřskou školou Slezská Ostrava, Požární 8, p.o., Požární 61/8, Heřmanice,         

713 00 Ostrava, IČO: 70995281 a spol. OVANET a.s. se sídlem: Hájkova 1100/13, Přívoz,         

702 00 Ostrava, IČO:25857568 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě na poskytování služeb outsourcingu informačních 

technologií s Mateřskou školou Ostrava, Šafaříkova 9, p.o., Šafaříkova 1050/9, Přívoz, 702 00 

Ostrava, IČO: 75027364 a spol. OVANET a.s. se sídlem: Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 
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Ostrava, IČO:25857568 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Obnova výpočetní techniky”, poř. č. 94/2019 
  
Usnesení číslo: 01613/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na dodávku 150 ks osobních 

počítačů typu minidesktop, 100 ks 14” notebooků a 50 ks 15” notebooků včetně příslušenství          

v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

2. Ing. Marek Kaňák - OVANET a.s. 

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

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

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Martin Košec - OVANET a.s. 

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

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.09.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
4) zmocňuje 
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vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.09.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 1 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti                 
se stavbami uvedenými v rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01614/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti”  v souvislosti se stavbou 

“Cyklistická stezka Proskovická, Blanická” mezi obtíženým: 

Lesy České republiky, s.p. 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové 

IČO: 42196451 

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 “Cyklistická stezka 

Proskovická, Blanická” mezi vlastníkem: 

Římskokatolická farnost Ostrava - Stará Bělá 

Blanická 134/130, 724 00 Ostrava - Stará Bělá 

IČO: 48429716 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Posílení vodovodu ul. Na 
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Rovince, DN 300” mezi vlastníkem: 

Tesco Stores ČR a.s. 

Vršovická 1527/68b, Vršovice, 10000 Praha 10 

IČO: 45308314 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 8 
Návrh na uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti”, 
“Smlouvy o výpůjčce” a “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti se stavbou “Cyklotrasa M 
přes Svinovské mosty”, zahrnutou do rozpočtu statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01615/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” k pozemku parc. č. 3608 v k.ú. 

Svinov, v souvislosti se stavbou “Cyklotrasa M přes Svinovské mosty” mezi Ředitelstvím silnic 

a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha, IČO: 65993390 

a budoucím oprávněným statutárním městem 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 ”Cyklotrasa M přes Svinovské 

mosty” mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha, IČO: 

65993390, na pozemku parc. č. 3608 v k.ú. Svinov 

a vypůjčitelem statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO: 

00845451, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” k pozemku parc. č. 

3608 v k.ú. Svinov, v souvislosti se stavbou “Cyklotrasa M přes Svinovské 

mosty” mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha, IČO: 
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65993390 

a budoucím oprávněným statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8,                

702 00 Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
zrušit ”Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” k pozemku parc. č. 3608 v k.ú. 

Svinov, souvislosti s přípravou stavby “Cyklotrasa M přes Svinovské mosty” mezi Ředitelstvím 

silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha, IČO: 65993390 

a budoucím oprávněným statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8,                 

702 00 Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 9 
Návrh na uzavření smluv o uzavření budoucích smluv o zřízení věcných 
břemen v souvislosti se stavbami zahrnutými do rozpočtu statutárního 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01616/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti            

se stavbou “Kanalizace Hrušov” mezi budoucím povinným Moravskoslezským krajem,          

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 

a budoucím oprávněným statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, 

IČO: 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti          

se stavbou “Doplnění VO Petřkovická v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava” mezi budoucím 

povinným Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 

70890692 

a budoucím oprávněným statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, 

IČO: 00845451, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti         

se stavbou “Plošná kanalizace Polanka 4. etapa , část 1 a rekonstrukce vodovodu ul. 

Konečná” mezi budoucím povinným Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117,  

702 18 Ostrava, IČO: 70890692 

a budoucím oprávněným statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, 

IČO: 00845451, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti          

se stavbou “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov, oblast Sabinova” mezi budoucím 

povinným Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 

70890692 

a budoucím oprávněným statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, 

IČO: 00845451, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti        

se stavbou “Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ul. Viničná a Vinohrad” mezi 

budoucím povinným Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, 

IČO: 70890692 

a budoucím oprávněným statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, 

IČO: 00845451, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

6) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

předložit návrh dle bodů 1), 2), 3), 4) a 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru investičního 
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RM_M 10 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti            
se stavbou “Kanalizace Folvarek, II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 01617/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00467/RM1822/8 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

etapa” mezi vlastníky: 

XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

etapa” mezi vlastníky: 

XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX 

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX 

XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

etapa” mezi vlastníky: 

XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX 

XXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 
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dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 12 
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo “Rekonstrukce a prodloužení ulice 
Thomayerova” 
  
Usnesení číslo: 01618/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3815/2018/OI/VZKÚ ze dne 20.12.2018            

mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451         

a společností JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31. Ostrava - Kunčice, IČO 25855581         

na akci “Rekonstrukce a prodloužení ulice Thomayerova” dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Úpravna vody Nová Ves, dvoustupňová filtrace - PD, 
IČ, AD”, poř.č. 116/2018 
  
Usnesení číslo: 01619/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01068/RM1822/17 
  
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 zajištění 

projektových služeb pro stavbu “Úpravna vody Nová Ves, dvoustupňová filtrace” v k. ú. Nová 

Ves u Ostravy, obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 2: 

Sdružení KvK-ÚvNV: 

KONEKO, spol. s r.o. 

se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00  Ostrava 

IČO: 00577758 

VODING HRANICE, spol. s r.o. 

se sídlem: Zborovská 583, 753 01 Hranice 
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IČO: 42866456 

KANIA a.s. 

se sídlem: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava 

IČO: 26817853 

za cenu nejvýše přípustnou 17.780.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, Valchařská  
a Gorkého - monitoring vlivu stavby”, poř. č. 88/2019 
  
Usnesení číslo: 01620/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

monitoringu vlivu stavby “Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, Valchařská a Gorkého”          

na okolní objekty v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

se společností: 

INSET s.r.o. 

se sídlem: Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3 

IČO: 03579727 

za cenu nejvýše přípustnou  422.700,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Sportovní areál u ZŠ Bílovecká (PD+AD+IČ) II., poř. č. 
103/2019 
  
Usnesení číslo: 01621/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na vypracování dokumentací  

a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby „Sportovní areál u ZŠ 

Bílovecká“ v k. ú. Svinov, obec Ostrava, v rozsahu předloženého materiálu 
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rada města 

Usnesení 

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

Strana 82/87  
  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové 

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 

2. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

3. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

3. Ing. Pavlína Hlisníkovská - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.10.2019 

 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 podpisu 

smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.10.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Sportovní hala v Krásném Poli”, poř.č. 108/2019 
  
Usnesení číslo: 01622/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 

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

hala v Krásném Poli” v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové:  

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci:    

1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.10.2019 

 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 a 

rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.10.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 46 
Zpráva o stavu pořizování územních studií dle Územního plánu Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01623/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
89 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vzít na vědomí zprávu o stavu pořizování územních studií dle Územního plánu Ostravy 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

předložit zastupitelstvu města zprávu o stavu pořizování územních studií dle Územního plánu 

Ostravy 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 19.06.2019 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_VZ 11 
Soutěž o návrh “Památník válečných veteránů”, poř. č. 060/2019 
  
Usnesení číslo: 01624/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání návrhů v soutěži o návrh dle § 145 zákona č. 134/2016 Sb.,          

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na řešení projektu “Památník válečných 

veteránů”, dle předloženého materiálu s úpravou 

  

2) jmenuje 

  
porotu ve složení: 

řádní členové závislí: 

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora města Ostravy 

JUDr. Lukáš Jansa - radní MOb Moravská Ostrava a Přívoz 

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 

plk. Ing. Jaroslav Hrabec - ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava 

řádní členové nezávislí: 

MgA. Petr Dub, Ph.D. - malíř 

prof. Akad. soch. Kurt Gebauer - sochař a pedagog 

Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D. - historik 

Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D. - teoretik umění 
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Ing. arch. Ondřej Vysloužil - architekt 

náhradníci závislí: 

Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora města Ostravy 

Ing. David Witosz - místostarosta MOb Moravská Ostrava a Přívoz 

náhradníci nezávislí: 

Mgr. Jiří Jůza, Ph.D. - ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě 

Mgr. Marek Pokorný - ředitel Galerie PLATO Ostrava 

  

3) schvaluje 

  
účast přizvaných odborníků, sekretáře soutěže a přezkušovatele soutěžních návrhů uvedených        

v předloženém materiálu na jednáních souvisejících s realizací této soutěže o návrh 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této soutěže o návrh 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.01.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto soutěží o návrh s výjimkou podpisu 

rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.01.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_MZP 4 
Vzdání se funkce vedoucího investičního odboru Magistrátu města 
Ostravy ke dni 31.7.2019 
  
Usnesení číslo: 01625/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
vzdání se funkce vedoucího investičního odboru Magistrátu města Ostravy pana Ing. Bohuslava 

Gembíka, bytem XXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXX  XXXX, ke dni 31.7.2019 
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RM_M 39 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01626/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s kácením 1 ks jasanu ztepilého o obvodu kmene 196 cm, 1 ks topolu balzámového o obvodu 

kmene 159 cm, 1 ks lísky turecké o obvodu kmene 2x138 cm (dvojkmen), 1 ks javoru klenu         

o obvodu kmene 155 cm a 1 ks zeravu západního o rozměru 5 x 15-20 cm rostoucích na pozemku 

parc. č. 460/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení souhlasu  s kácením dřevin dle bodu 1) tohoto usnesení pro žadatele 

uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 14.06.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasu s kácením dřevin  dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 14.06.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 1 
Zateplení stěn budovy Ostravských městských lesů, ul. Světlovská 
122/37, Ostrava Proskovice 
  
Usnesení číslo: 01627/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě VeST Ostrava s.r.o., Vítkovická 3299/3a, 702 00 

Ostrava, IČO 47666099 za cenu nejvýše přípustnou 166 115,- Kč bez DPH 
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2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 28.06.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 4 
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení 
stavby “Moravskoslezské inovační centrum a.s. - změna užívání prostor 
3NP v budově TANDEM v Ostravě Pustkovci” 
  
Usnesení číslo: 01628/RM1822/25 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti MARPO s.r.o, se sídlem 28.října 66/201 

709 00 Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky, IČO: 41033078, na zpracování projektové 

dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby “Moravskoslezské inovační centrum 

Ostrava a.s. - změna užívání části prostor 3 NP budovy Tandem v Ostravě Pustkovci”   

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 20.06.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

 


