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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 07.05.2019 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

01259/RM1822/21 RM_M 0 Schválení programu 21. schůze rady města konané dne 

07.05.2019 

35 

01260/RM1822/21 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti 

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

45 

01261/RM1822/21 RM_M 38 Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci           

z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci 

podprogramu Podpora regenerace brownfieldů               

pro nepodnikatelské využití pro akci “Revitalizace 

areálu bývalého koupaliště v Ostravě-Radvanicích” 

50 

01262/RM1822/21 RM_M 12 Návrh na připojení objektu na pult centralizované 

ochrany Městské policie Ostrava 

25 

01263/RM1822/21 RM_M 11 Informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města 

Ing. Martina Jurošky, Ph.D., vzneseného na 5. zasedání 

zastupitelstva města dne 10.4.2019 

28 

01264/RM1822/21 RM_M 33 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění              

a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

28 

01265/RM1822/21 RM_M 39 Návrh programu 6. zasedání zastupitelstva města, které 

se bude konat dne 22. května 2019 

28 

01266/RM1822/21 RM_M 40 Návrh na jmenování členů správní a dozorčí rady 

obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj, o.p.s. 

28 

01267/RM1822/21 RM_M 10 Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 

dotace na zajištění 20. ročníku mezinárodního veletrhu 

CZECH RAILDAYS 

09 

01268/RM1822/21 RM_M 30 Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě o zajištění správy          

a výkonu dalších povinností na Přestupním uzlu 

Svinovské mosty 

09 

01269/RM1822/21 RM_MZP 1 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 

obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s. 

90 

01270/RM1822/21 RM_MZP 2 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 

obchodní společnosti Ostravské vodárny a kanalizace 

a.s. 

90 

01271/RM1822/21 RM_M 6 Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

08 

01272/RM1822/21 RM_M 14 Návrh na souhlas s umístěním stánků v rámci voleb             

do Evropského parlamentu 

08 

01273/RM1822/21 RM_M 15 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu ev. č. 

2500/2018/MJ ze dne 20.6.2018, ve znění dodatku č. 1 

08 

01274/RM1822/21 RM_M 16 Návrh na souhlas s umístěním stavebního objektu do 

pozemků ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smluv 

o výpůjčce 
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01275/RM1822/21 RM_M 17 Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 

obec Ostrava pro stavbu “Cyklostezka S,M - 

Mečníkovova, Žákovská” 

08 

01276/RM1822/21 RM_M 18 Návrh na souhlas s umístěním stojanů na kola v k. ú. 

Hrabůvka, návrh na nesouhlas s umístěním stojanů        

na kola v k. ú. Moravská Ostrava 

08 

01277/RM1822/21 RM_M 19 Návrh na souhlas vlastníka pozemků s umístěním 

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

pro společnost New Karolina Residential  

Development II s.r.o. 

08 

01278/RM1822/21 RM_M 20 Návrh nesměnit pozemky v k. ú. Muglinov a Hrušov, 

obec Ostrava 

08 

01279/RM1822/21 RM_M 21 Návrh na změnu usnesení RM č. 00885/RM1822/15 

bod 1) 

08 

01280/RM1822/21 RM_M 22 Návrh na svěření a odejmutí pozemků městskému 

obvodu Ostrava-Jih a svěření pozemku městskému 

obvodu Hošťálkovice 

08 

01281/RM1822/21 RM_M 24 Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Nová Ves u Ostravy, 

návrh svěřit pozemek p.p.č. 461/28 v k.ú. Nová Ves    

u Ostravy městskému obvodu Nová Ves 

08 

01282/RM1822/21 RM_M 26 Návrh na záměr města prodat nemovité věci            

v k.ú. Poruba, návrh na záměr města neprodat 

nemovitou věc v k.ú Poruba-sever a návrh na záměr 

města darovat nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, 

vše obec Ostrava 

08 

01283/RM1822/21 RM_M 27 Návrh na svěření majetku městskému obvodu Stará 

Bělá 

08 

01284/RM1822/21 RM_M 28 Předchozí souhlasy rady města s uzavřením nájemních 

smluv k částem pozemku v k.ú. Vítkovice, obec 

Ostrava, pro městský obvod Vítkovice 

08 

01285/RM1822/21 RM_M 31 Návrh na souhlas s umístěním kabelového vedení NN, 

VN vč. rozvodné skříně a roury pro uložení 

elektronických komunikací, uzavření smluv o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení 

věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s.       

a Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. 

08 

01286/RM1822/21 RM_M 32 Návrh na souhlas s umístěním stavby závorového 

systému do pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy a návrh na uzavření nájemní smlouvy        

se společností Lidl Česká republika v.o.s. 

08 

01287/RM1822/21 RM_M 35 Návrh na záměr města změnit pachtovní smlouvu       

v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava 

08 

01288/RM1822/21 RM_M 36 Návrhy na uzavření smluv o nájmu prostoru sloužícího 

k podnikání v k. ú. Mošnov 

08 

01289/RM1822/21 RM_M 23 Úprava rozpočtu 
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01290/RM1822/21 RM_M 25 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace        

z rozpočtu statutárního města Ostravy organizaci Rada 

dětí a mládeže Moravskoslezského kraje 

91 

01291/RM1822/21 RM_M 13 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů        

do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum 

Domeček, příspěvková organizace, IČO 00631956,            

se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh 

40 

01292/RM1822/21 RM_M 3 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace        

v oblasti kultury pro rok 2019 

60 

01293/RM1822/21 RM_M 4 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací         

a příspěvků v oblasti kultury v rámci výzvy “30 let        

od sametové revoluce - 30 let svobodné tvorby” 

60 

01294/RM1822/21 RM_M 5 Přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje pro Statutární město Ostrava k financování 

sociálních služeb v r. 2019 a uzavření smlouvy o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

86 

01295/RM1822/21 RM_M 1 Návrh darovacích smluv uzavřených mezi statutárním 

městem Ostravou a příjemci podpory z projektu 

„Koruna ze vstupu“ 

38 

01296/RM1822/21 RM_M 7 Návrh na uzavření “Nájemní smlouvy” v souvislosti  

se stavbou “Prodloužení sběrače B do Radvanic” 

zahrnuté do rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

01297/RM1822/21 RM_M 8 Návrh na uzavření dodatku a smluv v souvislosti         

se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

05 

01298/RM1822/21 RM_M 37 Návrh na uzavření Dohody o ukončení závazkového 

vztahu založeného Smlouvou o dílo a smlouvou 

příkazní č. 1301/2018/OI/VZKÚ ze dne 9.4.2018           

ke stavbě “Okružní křižovatka Výstavní- Zelená” 

05 

01299/RM1822/21 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO oblast Kafkova - 

Nemocniční”, poř. č. 61/2019 

05 

01300/RM1822/21 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. Ludmilina”, 

poř. č. 65/2019 

05 

01301/RM1822/21 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO oblast Garbova, 

Sněžná”, poř. č. 051/2019 

05 

01302/RM1822/21 RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu          

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na výkon 

technického dozoru a koordinátora BOZP při realizaci 

stavby “Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše 

Sýkory - stavba č. 1 - bezbariérové napojení 

komunikace u pomníku M.Sýkory” 

05 

01303/RM1822/21 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Nábřeží Ostravice - bezbariérové 

napojení komunikace u pomníku M. Sýkory”,            

poř. č. 13/2019 

05 

01304/RM1822/21 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Propojení Nová Pivovarská - 

Karolina (investiční záměr)”, poř. č. 36/2019 

05 

01305/RM1822/21 RM_M 9 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě a vzdání 

se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě 

21 
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01306/RM1822/21 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Ostravou na alternativní pohon II.”, 

poř. č. 024/2019 

84 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 29 Návrh na záměr města prodat část nemovité věci          

v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, návrh nekoupit 

nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

  RM_M 34 Poskytnutí transferů z Fondu životního prostředí          

na realizaci projektů “Údržba zeleně městského obvodu 

MOaP”, “Zónové čištění městského obvodu MOaP    

v roce 2019”, “Vyhodnocení zdravotního stavu dřevin  

a návrhu opatření” a “Smokeman zasahuje             

v Hošťálkovicích” 

80 

  RM_M 2 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 

60 
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RM_M 0 
Schválení programu 21. schůze rady města konané dne 07. 05. 2019 
  
Usnesení číslo: 01259/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 21. schůze rady města konané dne 07. 05. 2019 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Sportovní     
a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o 
  
Usnesení číslo: 01260/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích č. 90/2012 Sb., obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00,  
IČO 25385691, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2018 a vyhodnocení účinnosti motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
doplatek prémií a bonusů členům TOP managementu společnosti dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 

s.r.o. za rok 2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. za rok 2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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5) schvaluje 

  
výroční zprávu za rok 2018 obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 

s.r.o., jejíž součástí je zpráva o propojených osobách, vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

6) projednala 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.   

za rok 2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
o rozdělení zisku obchodní  společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.    

za rok 2018 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 38 
Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR v rámci podprogramu Podpora regenerace brownfieldů         
pro nepodnikatelské využití pro akci “Revitalizace areálu bývalého 
koupaliště v Ostravě-Radvanicích” 
  
Usnesení číslo: 01261/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
50 

  
 

Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

souhlasit s přípravou projektu a s podáním žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR   

v rámci podprogramu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití pro projekt 

“Revitalizace areálu bývalého koupaliště v Ostravě-Radvanicích” 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

souhlasit s obsahem projektu “Revitalizace areálu bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích” 

dle příloh č. 1, č. 2, č. 3, a č. 4 předloženého materiálu 
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3) žádá 

  
městský obvod Radvanice a Bartovice 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a s předložením žádosti o dotaci    

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

podprogramu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití z Ministerstva    

pro místní rozvoj ČR v případě, že zastupitelstvo města schválí podání žádosti 

  

 Vyřizuje: Bc. Aleš Boháč, MBA, T: 31.05.2019 

 starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
4) uděluje 

  
plnou moc Bc. Aleši Boháčovi, MBA, starostovi městského obvodu Radvanice a Bartovice      

v rozsahu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu za podmínky, že zastupitelstvo města schválí 

podání žádosti 

  

5) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Aleš Boháč, MBA, T: 22.05.2019 

 starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
 

RM_M 12 
Návrh na připojení objektu na pult centralizované ochrany Městské 
policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01262/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
připojení objektu Slezské diakonie se sídlem Na Nivách 259/7 v Českém Těšíně - objekt Duhový 

dům na ulici Klostermannova 1589/25, 709 00 Ostrava-Hulváky na pult centralizované ochrany 

Městské policie Ostrava 

  

2) ukládá 

  
řediteli Městské policie Ostrava 

provést potřebné úkony dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 31.05.2019 

 ředitel Městské policie Ostrava 

  
 
 

RM_M 11 
Informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města Ing. Martina 
Jurošky, Ph.D., vzneseného na 5. zasedání zastupitelstva města dne  
10. 4. 2019 
  
Usnesení číslo: 01263/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města Ing. Martina Jurošky, Ph.D., vzneseného 

na 5. zasedání zastupitelstva města dne 10. 4. 2019 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města informaci dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 33 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
změn a doplňků 
  
Usnesení číslo: 01264/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
28 

 
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška              

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

č. 1 předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 39 
Návrh programu 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 22. května 2019 
  
Usnesení číslo: 01265/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 22. května 

2019 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 40 
Návrh na jmenování členů správní a dozorčí rady obecně prospěšné 
společnosti Janáčkův máj, o.p.s. 
  
Usnesení číslo: 01266/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
uplynutí funkčního období členů správní rady obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj, 

o.p.s., IČO: 268 07 882, se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

- MUDr. JXXXXX SXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXX 

XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX, Ing. PXXXX SXXXXXXXXX, nar. 

XXXXXXXXXX, bytem č.p. XXXX XXX XX XXXXXXX a Ing. JXXX SXXXXXX, 

Ph.D., nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX, dnem 12.04.2019, a 

- Ing. TXXXXX MXXXXX, MBA, nar. XXXXXXXXXX, bytem XX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX, dnem 04.05.2019 
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2) jmenuje 

  
do funkce člena správní rady obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj, o.p.s.,               

IČO: 268 07 882, se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

- Mgr. et Mgr. LXXXXX CXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX, místo MUDr. JXXXXX SXXXXXXX, 

- Ing. VXXXXXXX JXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXX X, místo Ing. PXXXX SXXXXXXXXX, 

- Ing. JXXX SXXXXXX, Ph.D., nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX, a 

- Ing. TXXXXX MXXXXX, MBA, nar. XXXXXXXXXX, bytem XX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

3) projednala 

  
uplynutí funkčního období členů dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj, 

o.p.s., IČO: 268 07 882, se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

- Ing. IXXXX SXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX, dnem 12.04.2019, a 

- Ing. AXXXXXXX LXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX, dnem 04.05.2019 

  

4) jmenuje 

  
do funkce člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj, o.p.s.,           

IČO: 268 07 882, se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

- Ing. IXXXX SXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX, 

- Ing. AXXXXXXX LXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

 
RM_M 10 
Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace        
na zajištění 20. ročníku mezinárodního veletrhu CZECH RAILDAYS 
  
Usnesení číslo: 01267/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
09 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

 

rozhodnout 

a) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 200 tis. Kč společnosti Railway Builder,  

s. r. o., sídlo: Na Petřinách 1945/55, 162 00  Praha 6, Břevnov, IČO: 24256030, na zabezpečení  

20. ročníku mezinárodního železničního veletrhu CZECH RAILDAYS 

b) o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

sníží kapitálové výdaje na: 

§ 2212, pol. 6121, ORG 0000000003093, ORJ 100                          o 200 tis. Kč 

zvýší běžné výdaje na: 

§ 2291, pol. 5213, ORJ 100                                                               o 200 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 30 
Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě o zajištění správy a výkonu dalších 
povinností na Přestupním uzlu Svinovské mosty 
  
Usnesení číslo: 01268/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 09180/RM1418/127 
  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1  Příkazní smlouvy o zajištění správy a výkonu dalších povinností      

na Přestupním uzlu Svinovské mosty pro příkazníka Ostravské komunikace, a.s., se sídlem 

Novoveská 1266/25, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00, IČO: 25396544, dle přílohy             

č. 3 předloženého materiálu s úpravou 

 

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se sníží kapitálové výdaje na: 

§ 2212, pol. 6342, ORG 0000000003408, ORJ 0100                                o  2 000 tis. Kč 

Zvýší běžné výdaje na: 

§ 2212, pol. 5171                                          ORJ 0100                             o  1 000 tis. Kč 

§ 2212, pol. 5169                                           ORJ 0100                             o  1 000 tis. Kč      

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_MZP 1 
Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti 
Garáže Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01269/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci statutárního města Ostravy 

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s., se sídlem Havlíčkovo 

nábřeží 1167/12, PSČ 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 25360817 hlasovat: 

A) PRO v bodě programu číslo: 

2) Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2018 dle přílohy 
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č. 2 předloženého materiálu 

3) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2018       

a návrhu na úhradu ztráty dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

4) Projednání a schválení roční účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2018 a schválení návrhu 

na úhradu ztráty dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

5)  Návrh podnikatelského plánu pro rok 2019 dle přílohy č. 5  předloženého materiálu 

6)  Návrh na odvolání a volbu osob v orgánech společnosti a schválení smluv o výkonu funkce 

dle přílohy č. 1 a 6 předloženého materiálu 

B) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu valné hromady 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Macura, MBA, T: 09.05.2019 

 primátor 

  
 

RM_MZP 2 
Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti 
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
  
Usnesení číslo: 01270/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Ostravské vodárny     

a kanalizace a.s. se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 45193673 

dne 6. 6. 2019 hlasovat: 

a) PRO v bodě programu číslo: 

6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2018 

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018 

8. Rozhodnutí o způsobu vyplácení dividend za rok 2018 

9. Volba členů představenstva 

10. Odvolání členů dozorčí rady 

11. Volba členů dozorčí rady 

12. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva 

13. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady 

14. Projednání účasti členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti v orgánech 

propojených osob 
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b) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Šebestová, T: 06.06.2019 

 náměstkyně primátora 

  
 

RM_M 6 
Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01271/RM1822/21 

(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: 22.05.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 14 
Návrh na souhlas s umístěním stánků v rámci voleb do Evropského 
parlamentu 
  
Usnesení číslo: 01272/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním přenosného stánku na pozemcích v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
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- parc. č . 405/15 - ostatní plocha, zeleň 

pro Křesťanskou a demokratickou unii - Československou stranu lidovou, se sídlem 120 00 

Praha, Karlovo náměstí 317/5, IČO 004 42 704 

pro účely volební kampaně KDU-ČSL pro volby do Evropského parlamentu 

ve dnech 15. - 17. 5. a 20. - 23. 5. 2019 od 10:00 do 18:00 hodin 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním přenosného stánku se židlemi a stoly na pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

pro politické hnutí ANO 2011, se sídlem Babická 2329/2, 149 00 Praha, IČO 714 43 339 

pro účely volební kampaně ANO 2011 pro volby do Evropského parlamentu 

ve dne 14. 5. 2019 od 12:00 do 17:00 hodin 

  

 
RM_M 15 
Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu ev. č. 2500/2018/MJ    
ze dne 20.6.2018, ve znění dodatku č. 1 
  
Usnesení číslo: 01273/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 2500/2018/MJ ze dne 20. 6. 2018, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2018, jejímž předmětem je pronájem jednotky č. 3037/5, vymezené 

podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití - byt, o velikosti 1+kk, umístěné                

ve 2. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 3037, část obce Bělský Les, který stojí na 

pozemku parc. č. 126/11, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava,   

na ul. Horní č.or. 110, Ostrava-Bělský Les, 

formou uzavření dodatku č. 2 z důvodu prodloužení doby nájmu do 30. 9. 2019 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 16 
Návrh na souhlas s umístěním stavebního objektu do pozemků ve 
vlastnictví SMO, návrh na uzavření smluv o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 01274/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

 1) souhlasí 

  
s výměnou stávající výhybky na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 371/53 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 371/91 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 371/93 - ostatní plocha, dráha, 

p. p. č. 371/94 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 371/95 - ostatní plocha, dráha, 

v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 

pro: 

Dopravní podnik Ostrava a. s. 

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

IČO 619 74 757 

v rámci stavby ”Stavební úprava výhybky e.č. 5-12 na ul. Horní” 

dle situačního výkresu, který je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce k částem pozemků v k. ú. Hrabůvka,          

obec Ostrava, a to: 

p. p. č. 371/53 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 78 m2, 

p. p. č. 371/91 - ostatní plocha, zeleň o výměře 309 m2, 

p. p. č. 371/93 - ostatní plocha, dráha o výměře 1572 m2, 

p. p. č. 371/94 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1272 m2, 

p. p. č. 371/95 - ostatní plocha, dráha o výměře 100 m2, 

s Dopravním podnikem Ostrava a. s, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava,        

702 00 Ostrava, IČO 619 74 757 

za účelem výměny stávající výhybky v rámci stavby “Stavební úprava výhybky e.č. 5-12       

na ul. Horní” 

na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 31. 12. 2020 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce k částem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
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obec Ostrava, a to: 

p. p. č. 612/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1084 m2, 

p. p. č. 654/153 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 156 m2, 

s Dopravním podnikem Ostrava a. s, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava,       

702 00 Ostrava, IČO 619 74 757 

za účelem opravy tramvajové trati na ulici Pavlovova v úseku zastávky kpt. Vajdy - křižovatka 

kpt. Vajdy” 

na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 31. 12. 2020 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce k části pozemku p. p. č. 251/1 - trvalý travní 

porost o výměře 7048 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

s Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, se sídlem     

30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 751 51 502 

za účelem výběhu a cvičení služebních psů 

na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 31. 12. 2023 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava     
pro stavbu “Cyklostezka S,M - Mečníkovova, Žákovská” 
  
Usnesení číslo: 01275/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to pozemek 

p.p.č. 2990 od níže uvedených spoluvlastníků, za sjednanou kupní cenu v celkové výši          

51.200,- Kč, z toho: 

- podíl ve výši 1/2 od paní XXX XXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX, za sjednanou 

kupní cenu ve výši 25.600,-Kč  

- podíl ve výši 1/4 od pana XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX 
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XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXX, za sjednanou kupní 

cenu ve výši 12.800,- Kč 

- podíl ve výši 1/4 od pana XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX,         

za sjednanou kupní cenu ve výši 12.800,- Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu. 

Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě tohoto materiálu. 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 18 
Návrh na souhlas s umístěním stojanů na kola v k. ú. Hrabůvka, návrh  
na nesouhlas s umístěním stojanů na kola v k. ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01276/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním cyklostojanů v rámci stavby s názvem Doplnění stojanů na kola na území          

MOb Ostrava-Jih, realizované na části pozemku p.p.č. 940/4  v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 

dle výkresu s názvem “Aviatiků”, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 

pro žadatele městský obvod Ostrava-Jih 

  

 
RM_M 19 
Návrh na souhlas vlastníka pozemků s umístěním stavby                 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro společnost New Karolina 
Residential Development II s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01277/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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1) souhlasí 

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

předpisů, s umístěním stavebních a inženýrských objektů do pozemků ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

parc. č. 3463/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- SO.A1 Bytový dům A1 

- SO.01 Příprava území, HTÚ, ČTÚ 

- SO.02 Sadové úpravy 

- SO.03 Komunikace a zpevněné plochy 

- SO.05 Přípojka dešťové kanalizace pro objekt A1 

- SO.06 Přípojka splaškové kanalizace pro objekt A1 

- SO.08 Rozvody VN a NN pro objekt A1 

- SO.10 Venkovní rozvody SEK 

- SO.11 Přeložka NN 

- SO.12 Veřejné osvětlení 

- SO.15 Horkovod 

- SO.16 Vodovod 

- SO.17 Kanalizace dešťová 

- SO.18 Kanalizace splašková 

- SO.19 Retence 

- SO.20 Mobiliář, drobná architektura 

- SO.21 Zařízení staveniště 

parc. č. 3457/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

 - SO.16 Vodovod 

 - SO.18 Kanalizace splašková 

parc. č. 3457/14 - ostatní plocha, neplodná půda, 

- SO.01 Příprava území, HTÚ, ČTÚ 

- SO.02 Sadové úpravy 

- SO.03 Komunikace a zpevněné plochy 

- SO.08 Rozvody VN a NN pro objekt A1 

- SO.11 Přeložka NN 

- SO.12 Veřejné osvětlení 

- SO.15 Horkovod 

- SO.16 Vodovod 

- SO.17 Kanalizace dešťová 

- SO.18 Kanalizace splašková 

- SO.19 Retence 

- SO.21 Zařízení staveniště 

parc. č. 3463/25 - ostatní plocha, jiná plocha, 

 - SO.16 Vodovod 

 - SO.21 Zařízení staveniště 

 

parc. č. 3463/44 - ostatní plocha, jiná plocha, 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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 - SO.16 Vodovod 

 - SO.08 Rozvody VN a NN pro objekt A1 

 - SO.21 Zařízení staveniště 

parc. č. 3463/45 - ostatní plocha, neplodná půda, 

 - SO.16 Vodovod 

 - SO.08 Rozvody VN a NN pro objekt A1 

 - SO.21 Zařízení staveniště 

parc. č. 3463/46 - ostatní plocha, jiná plocha, 

 - SO.16 Vodovod 

 - SO.08 Rozvody VN a NN pro objekt A1 

 - SO.21 Zařízení staveniště 

parc. č. 4246/38 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

 - SO.18 Kanalizace splašková 

pro: 

New Karolina Residential Development II s.r.o. 

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

IČO 043 98 343 

v rámci stavby “Nová Karolina - II. Etapa - 3. část, Bytový dům A1 včetně potřebných       

SO, Ostrava” 

dle koordinačního situačního výkresu, který je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Návrh nesměnit pozemky v k. ú. Muglinov a Hrušov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01278/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

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

- parc. č. 1634 

- parc. č. 1639 

- parc. č. 1641 

- parc. č. 1686/2 

- parc. č. 1715 

- parc. č. 1716 

- parc. č. 1717 

- parc. č. 1718 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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- parc. č. 1719 

- parc. č. 1725/1 

- parc. č. 1732 

- parc. č. 1738 

- parc. č. 1739 

- parc. č. 1740 

- parc. č. 1741 

- parc. č. 1742 

- parc. č. 1743 

- parc. č. 1744 

- parc. č. 1746 

- parc. č. 1747 

- parc. č. 1748 

- parc. č. 1749 

- parc. č. 1750 

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

IČO: 268 60 848 

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

- p.p.č. 35/1, 

- p.p.č. 37/2, 

oba ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

a 

- část p.p.č. 424/1, dle zákresu, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu,  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 21 
Návrh na změnu usnesení RM č. 00885/RM1822/15 bod 1) 
  
Usnesení číslo: 01279/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 00885/RM1822/15 
  
Rada města 

 
1) mění 

  
své usnesení č. 00885/RM1822 ze dne 19.03.2019 takto: 
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v bodě 1)  

částka 232 514,94 Kč se mění na částku 233 356,44 Kč 

  

 
RM_M 22 
Návrh na svěření a odejmutí pozemků městskému obvodu Ostrava-Jih  
a svěření pozemku městskému obvodu Hošťálkovice 
  
Usnesení číslo: 01280/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih       

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

znění pozemky: 

parc.č. 793/341 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 793/342 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 793/343 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 písm. b)  

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

parc.č. 793/341 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 793/342 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc.č. 793/343 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o odejmutí městskému obvodu Ostrava-Jih v souladu s ustanovením § 132 odst.        

1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů pozemky: 

p.p.č. 203/5 - ostatní plocha, dráha 

p.p.č. 412/14 - ostatní plocha, dráha 

vše v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

 

4) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Hošťálkovice       

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

znění pozemek: 

parc.č. 1320 - zastavěná plocha a nádvoří  v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

včetně součástí a příslušenství, jenž tvoří: 

oplocení v hodnotě 13.185,- Kč, inv.č. 47833 

komunikace v hodnotě 126.528,- Kč,   inv.č. 47832 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

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

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

parc.č. 1320 - zastavěná plocha a nádvoří  v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

včetně součástí a příslušenství jenž tvoří: 

oplocení v hodnotě 13.185,- Kč, inv.č.47833 

komunikace v hodnotě 126.528,- Kč, inv. č. 47832 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 24 
Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Nová Ves u Ostravy, návrh svěřit 
pozemek p.p.č. 461/28 v k.ú. Nová Ves u Ostravy městskému obvodu 
Nová Ves 
  
Usnesení číslo: 01281/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem směnit 

níže uvedenou nemovitou věc ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému 

obvodu Nová Ves, v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, a to: 
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- část pozemku p.p.č. 461/2 o výměře 280 m2, nově označenou dle geometrického plánu č. 

931-36/2018, vyhotoveného pro k.ú. Nová Ves u Ostravy jako pozemek p.p.č. 461/26 

za 

níže uvedenou nemovitou věc ve vlastnictví TJ Sokol Ostrava - Nová Ves, z.s.,                    

U Boříka 280/369, Nová Ves, 709 00 Ostrava, IČO: 005 60 391 v k.ú. Nová Ves u Ostravy,          

obec Ostrava, a to: 

- část pozemku p.p.č. 461/17 o výměře 280 m2, nově označenou dle geometrického plánu          

č. 931-36/2018, vyhotoveného pro k.ú. Nová Ves u Ostrava jako pozemek p.p.č. 461/28 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit nemovitou věc uvedenou v bodě 1) návrhu usnesení, jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves, 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 nemovitou věc uvedenou v bodě 1) návrhu usnesení, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Nová Ves, 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 zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

 
 

RM_M 26 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba, návrh       
na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú Poruba-sever a návrh       
na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava,         
vše obec Ostrava 

(zn.předkl.) 
08 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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Usnesení číslo: 01282/RM1822/21 
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se záměrem města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 

- pozemek parc.č. 2597/2 

- pozemek parc.č. 2598 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 

 

2) nesouhlasí 

  
se záměrem města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 

- část pozemku parc.č. 3609/1 ost. plocha, ost. komunikace výměře 9 m2, dle zákresu v situačním 

snímku, který je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

- účelovou komunikaci - chodník, umístěnou na části pozemku parc.č. 3609/1 o výměře 9 m2,   

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

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 27 
Návrh na svěření majetku městskému obvodu Stará Bělá 
  
Usnesení číslo: 01283/RM1822/21 

(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, a to: 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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městskému obvodu Stará Bělá: 

Dešťová kanalizace v hodnotě 599.163,56 Kč, inventární číslo 180614, která byla vybudována  

v rámci stavby “Kanalizace Folvarek II. etapa - 1.,2. a 3. část”                                      

a uložena  v  pozemcích parc. č. 1392 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1315 - 

ostatní plocha, ostatní komunikace, dva pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřené městskému obvodu Stará Bělá a parc. č. 3827/1 - ostatní plocha, silnice, pozemek        

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřený, vše v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava,          

dle přílohy č. 1A, 1B předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

obvodu Stará Bělá 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 Stará Bělá  

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 22.05.2019 

 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: 22.05.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 
 

RM_M 28 
Předchozí souhlasy rady města s uzavřením nájemních smluv k částem 
pozemku v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, pro městský obvod Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 01284/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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1) vydává 

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

79 Ostrava 

1) předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 243/1, zahrada,   

o výměře 110 m2, svěřený tomuto městskému obvodu, v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava               

(v blízkosti ul. Rudná) 

2) předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 243/1, zahrada,          

o výměře 135,70 m2, svěřený tomuto městskému obvodu, v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava            

(v blízkosti ul. Rudná) 

na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou jeden rok, a to vždy k 1. říjnu kalendářního roku,           

za účelem využití těchto částí pozemku jako zahrada, 

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 

  

 
RM_M 31 
Návrh na souhlas s umístěním kabelového vedení NN, VN vč. rozvodné 
skříně a roury pro uložení elektronických komunikací, uzavření smluv  
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení 
věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. a Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01285/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení 2x NN včetně rozvodné skříně na pozemcích          

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1895/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1899/42 - orná půda 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

 

v rámci stavby “Ostrava - Hrabová 1895_2, NN” 

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

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

a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN včetně rozvodné skříně k pozemkům: 

parc. č. 1895/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1899/42 - orná půda 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení VN 22 kV včetně roury pro uložení elektronických 

komunikací v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 1079/6 - ostatní plocha, dráha, 

p. p. č. 1079/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava - Zábřeh, zrušení OS_9532” 

dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 5/2 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení VN 22 kV včetně roury pro uložení 

elektronických komunikací k pozemkům: 

p. p. č. 1079/6 - ostatní plocha, dráha, 

p. p. č. 1079/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

 

5) rozhodla 

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

a provozování nadzemního vedení VN 22 kV včetně betonového stožáru a podzemního 

kabelového vedení 2x VN 22 kV v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 
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parc. č. 81/1 - ostatní plocha, zeleň 

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

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. 

se sídlem Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 278 26 554 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 32 
Návrh na souhlas s umístěním stavby závorového systému do pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy a návrh na uzavření nájemní 
smlouvy se společností Lidl Česká republika v.o.s. 
  
Usnesení číslo: 01286/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s úpravou stávajícího vjezdu, součástí kterého je stavba nového ostrůvku závorového systému 

do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy p.p.č. 100/35, ost. plocha -                  

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

pro 

Lidl Česká republika v.o.s. 

se sídlem: Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00 

IČO: 261 78 541 

v rámci realizace stavby “Prodejna Lidl Ostrava, Jugoslávská - nová prodejna BBS 2017,        

typ 1400 Zábřeh nad Odrou” 

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

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

o uzavření nájemní smlouvy na pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostrava p.p.č. 100/35, 

ost. plocha - ost. komunikace v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava (ul. Jugoslávská) 

se společností 

Lidl Česká republika v.o.s. 

se sídlem: Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00 

IČO: 261 78 541 

za účelem úpravy a rozšíření stávajícího vjezdu na parkoviště včetně vybudování nového 

ostrůvku závorového systému v rámci realizace stavby “Prodejna Lidl Ostrava, Jugoslávská - 

nová prodejna BBS 2017, typ 1400 Zábřeh nad Odrou”, za nájemné 90,- Kč/m2/rok, tj.          

2.160,- Kč/ročně, na dobu určitou, tj. ode dne účinnosti smlouvy do doby vkladu vlastnického 

práva k tomuto pozemku na základě uzavřené “Smlouvy o budoucí směnné smlouvě”                    

ev. č. 3535/2018/MJ ze dne 23. 10. 2018, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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RM_M 35 
Návrh na záměr města změnit pachtovní smlouvu v k.ú. Pustkovec,  
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01287/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

1) rozhodla 

  
o záměru propachtovat pozemek parc. č. 4685/11, jehož součástí je budova  č. p. 372 v k. ú. 

Pustkovac, obec Ostrava (budova PIANO v areálu MSIC), a to formou změny 

pachtovní smlouvy ev. č. 2100/2015/MJ ze dne 13. 7. 2015 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 36 
Návrhy na uzavření smluv o nájmu prostoru sloužícího k podnikání          
v k. ú. Mošnov 
  
Usnesení číslo: 01288/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově  

č. p. 314, která je součástí pozemku p. č. st. 454 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

s nájemcem Safe IT s.r.o.  

se sídlem Sokola Tůmy 743/15, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 037 59 750 

na dobu neurčitou s výší nájemného 800,- Kč/m2/rok 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání: 

- budova č. p. 314, která je součástí pozemku p. č. st. 454 

- část budovy č. p. 322 o výměře 106,48 m2, která je součástí pozemku p. č. st. 447 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

s nájemcem GASTRO-FLIGHT s.r.o. 

se sídlem Josefská 612/15, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 028 11 197 

na dobu neurčitou s výší nájemného 800,- Kč/m2/rok 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 822/60             

o výměře 6.386 m2 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

s nájemcem ALGECO s.r.o. 

se sídlem Spytihněv, Olšík 586, PSČ: 763 64, IČO: 255 20 334 

na dobu neurčitou s výší nájemného 50,- Kč/m2/rok 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, a to za podmínky souhlasu Správce programu,   

kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR  

  

4) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově  

č. p. 326, která je součástí pozemku p. č. st. 437 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

s nájemcem Alanem Mokrošem 

se sídlem Družební 1176/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 189 94 512 

na dobu neurčitou s výší nájemného 400,- Kč/m2/rok  

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání,            

a to část budovy č. p. 341 o výměře 40 m2, která je součástí pozemku p. č. st. 418 v k. ú. Mošnov, 

obec Mošnov 

s nájemcem Obec Mošnov 

se sídlem Mošnov 96, 742 51 Mošnov, IČO: 006 00 792 

na dobu neurčitou s výší nájemného 200,- Kč/m2/rok + DPH 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 23 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 01289/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
07 
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Rada města 

 

 1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 

na pol. 4111, ÚZ 98348, ORJ 120 o 30 tis. Kč (A.3.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13307, ORJ 120 o 216 tis. Kč (A.1.) 

                      ÚZ 111, ORJ 120 o 650 tis. Kč (A.2.) 

- běžné výdaje 

na § 3419, pol. 5139, ORJ 161 o 400 tis. Kč (C.1.) 

na § 3233, pol. 5169, ORJ 133 o 67 tis. Kč (C.2.) 

na § 2223, pol. 5139, ORJ 100 o 20 tis. Kč (C.3.) 

na § 6117, pol. 5139, ÚZ 98348, ORJ 130 o 30 tis. Kč (A.3.) 

(C.5.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5029, ÚZ 103533063, org. 92000000 o 34 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 92000000 o 4 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103107606, org. 92000000 o 2 tis. Kč 

                                            pol. 5167, ÚZ 103533063, org. 92000000 o 85 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 92000000 o 10 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103107606, org. 92000000 o 5 tis. Kč 

                                            pol. 5175, ÚZ 103533063, org. 92000000 o 34 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 92000000 o 4 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103107606, org. 92000000 o 2 tis. Kč    

na § 3111, pol. 5171, ORJ 130, org. 85 o 20 tis. Kč (C.6.) 

na § 3639, pol. 5166, ORJ 137 o 460 tis. Kč (C.7.)   

- kapitálové výdaje 

(C.4.) na ORJ 230, § 3311, pol. 6121, org. 8203 o 2 000 tis. Kč 

(C.6.) na ORJ 130, § 6171, pol. 6122 o 397 tis. Kč 

                                            pol. 6123 o 750 tis. Kč 

                               § 1014, pol. 6123, org. 4271 o 756 tis. Kč 

                               § 5311, pol. 6123, ÚZ 90992, org. 5049 o 650 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5336, ÚZ 13307, ORJ 170, org. 4245 o 216 tis. Kč (A.1.) 

na § 3312, pol. 5336, ÚZ 111, ORJ 160, org. 4212 o 650 tis. Kč (A.2.) 

z v y š u j e 

- účelová rezerva odboru investičního na PD a přípravu staveb 

na § 6409, pol. 6901, ORJ 230, org. 8064 o 3 630 tis. Kč (E.1.) 

s n i ž u j í 
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- běžné výdaje 

na § 3419, pol. 5169, ORJ 161 o 400 tis. Kč (C.1.) 

na § 3119, pol. 5169, ORJ 133 o 67 tis. Kč (C.2.) 

(C.5.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5019, ÚZ 103533063, org. 92000000 o 153 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 92000000 o 18 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103107606, org. 92000000 o 9 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5171, ORJ 130 o 20 tis. Kč (C.6.) 

- kapitálové výdaje 

na § 2212, pol. 6342, ORJ 100, org. 3408 o 20 tis. Kč (C.3) 

na § 4374, pol. 6121, ORJ 230, org. 6052 o 2 000 tis. Kč (C.4.) 

na § 6171, pol. 6123, ORJ 130, org. 5049 o 2 553 tis. Kč (C.6.) 

na § 3639, pol. 6121, ORJ 137, org. 8323 o 460 tis. Kč (C.7.) 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 602 o 3 630 tis. Kč (E.1.) 

městské obvody celkem dle důvodové zprávy (A.3.) 

zvýší neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 

na pol. 4111, ÚZ 98348 o 8 746 tis. Kč 

zvýší běžné výdaje 

na § 6117, pol. 5xxx, ÚZ 98348 o 8 746 tis. Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 25 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Ostravy organizaci Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 01290/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o participaci města na programu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Mládež kraji 
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2) jmenuje 

  
zástupce města do pracovní skupiny Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje 

Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. 

Ing. Sylva Sládečková 

RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Radě dětí a mládeže Moravskoslezského 

kraje, z.s., se sídlem: Na Mýtě 1556/10, Ostrava - Hrabůvka, 700 30, IČO: 26523825 ve výši  

138 tis. Kč na realizaci projektu “Podpora mládežnických iniciativ” dle přílohy                     

č. 1 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním 

městem Ostrava a příjemcem této dotace dle bodu 3) tohoto usnesení a dle přílohy                 

č. 2 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 

předložit návrh dle bodu 3) a 4) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 13 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace,                
IČO 00631956, se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 01291/RM1822/21 

(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 
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vlastnictví právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 00631956, 

se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 

2) ukládá 

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

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu           

č. 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 14.05.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 3 
Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury       
pro rok 2019 
  
Usnesení číslo: 01292/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout 

- o poskytnutí neinvestiční účelové dotace příjemci uvedenému v příloze č. 1 předloženého 

materiálu, a to ve výši uvedené v příloze č. 1 a důvodové zprávě předloženého materiálu a 

- o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi statutárním 

městem Ostrava a příjemcem dotace uvedeným v tomto bodě usnesení, dle přílohy č. 2          

a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) 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 § 3319, pol. 5221, ÚZ 7101                               o   50 tis. Kč 
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3) ukládá 

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

předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města dne 22. 5. 2019 

k rozhodnutí a ke schválení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 4 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací a příspěvků         
v oblasti kultury v rámci výzvy “30 let od sametové revoluce - 30 let 
svobodné tvorby” 
  
Usnesení číslo: 01293/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 1243/ZM1418/19 
k usnesení č. 0154/ZM1822/3 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu komise kultury města - grantové komise uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí o neposkytnutí neinvestičních účelových  dotací a rozhodnout             

o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy “30 let od sametové revoluce -    

30 let svobodné tvorby” žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu z věcného 

důvodu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy “30 let         

od sametové revoluce - 30 let svobodné tvorby” ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným        

v příloze č. 3 předloženého materiálu 
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4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v rámci výzvy “30 let od sametové 

revoluce - 30 let svobodné tvorby” příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 3 předloženého 

materiálu, a to ve výši dle přílohy č. 3, a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací mezi statutárním městem 

Ostrava a příjemci uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení, dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

5) 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 7030           o 535 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5222, ÚZ 7030           o 120 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7030           o   40 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5222, ÚZ 7030           o   35 tis. Kč 

na § 3316, pol. 5222, ÚZ 7030           o   35 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5339, ÚZ 7030           o   30 tis. Kč 

na § 3317, pol. 5332, ÚZ 7030           o   40 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5213, ÚZ 7030           o   40 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5222, ÚZ 7030           o 120 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5339, ÚZ 7030           o   75 tis. Kč 

  

6) ukládá 

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

předložit návrhy dle bodů 2) - 5) tohoto usnesení na zasedání zastupitelsta města dne 22.05.2019 

k rozhodnutí a ke schválení 

  

7) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků příspěvkovým organizacím zřízeným 

statutárním městem Ostrava a městským obvodem v rámci výzvy “30 let od sametové revoluce - 

30 let svobodné tvorby”  uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu, a to ve výši          

a za podmínek pro poskytnutí příspěvků uvedených v příloze č. 5 a 6 a důvodové zprávě 

předloženého materiálu 
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8) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7030                      o  150 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5331, ÚZ 7030, org. 4234      o   40 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5331, ÚZ 7030, org. 4214      o   35 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5331, ÚZ 7030, org. 4215      o   45 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5331, ÚZ 7030                       o    30 tis. Kč 

  

9) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů - zvýšení neinvestičních příspěvků 

Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci       o  40 tis. Kč 

Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci                                o  35 tis. Kč 

Ostravskému muzeu, příspěvkové organizaci                                       o  45 tis. Kč 

  

10) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 8) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

 
RM_M 5 
Přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje               
pro Statutární město Ostrava k financování sociálních služeb v r. 2019  
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje 
  
Usnesení číslo: 01294/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
- o přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu     

na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2019 v celkové výši 9.856.000,- Kč dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 
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- o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního 

Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2019 dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu mezi Moravskoslezským krajem, IČO: 70890692, se sídlem 28. října 117,  Ostrava        

a Statutárním městem Ostrava, IČO: 00845451, se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava 

  

 
RM_M 1 
Návrh darovacích smluv uzavřených mezi statutárním městem Ostravou 
a příjemci podpory z projektu „Koruna ze vstupu“ 
  
Usnesení číslo: 01295/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 160 000,- Kč právnické osobě: The Kukang Rescue 

Program, z. s., IČO: 05611717, se sídlem Vinohradská 208/14, 120 00 Praha 2, dle důvodové 

zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou 

osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 160 000,- Kč pro účely projektu 

The Kukang Rescue Program - ochrana outloňů váhavých a boj proti ilegálnímu obchodu      

se zvířaty v Indonésii na Sumatře dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Derbianus Conservation,         

z. s., IČO: 22858598, se sídlem Kamýcká 129, 165 00 Praha 6, dle důvodové zprávy a uzavření 

darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž 

předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro účely projektu Derbianus 

Conservation - záchrana kriticky ohrožené antilopy Derbyho v Senegalu dle přílohy             

č. 3 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 67 500,- Kč právnické osobě: Centre for Resources, 

Environment and Climate Change (CeREC), IČO: A-1140 (Registration number), se sídlem 

26/17 Phung Chi Kien Street, Cau Giay District, Hanoi City, Vietnam dle důvodové zprávy       

a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, 

jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 67 500,- Kč pro účely projektu TSNM 

 



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 41/51  
  

projekt (Langur indočínský) - záchrana a výzkum kriticky ohroženého langura indočínského           

ve Vietnamu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 67 500,- Kč právnické osobě: YAYASAN SWARAOWA, 

IČO: AHU-0011094.AH.01.04. Tahun 2017, se sídlem Plosokuning 4, no 85, RT18/RW7, 

Minomartani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, 55581, Indonesia dle důvodové zprávy a uzavření 

darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou,            

jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 67 500,- Kč pro účely projektu Coffee 

and Primate Conversation - ochrana gibona stříbrného v oblasti Centrální Jáva v Indonésii         

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Global Wildlife 

Conservation, IČO:  26-2887967, se sídlem PO Box 129, Austin, TX 78767-0129 USA,          

dle důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou          

a uvedenou právnickou osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- 

Kč pro účely projektu Saola Working Group (SWG) - ochrana Annamského pohoří na hranici 

Laosu a Vietnamu s cílem zachránit (nejen) saolu před vyhubením dle přílohy                        

č. 6 předloženého materiálu 

 

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Turtle Foundation,              

IČO: 219/5891/2089, se sídlem Zum Keltershof 12, 50999 Cologne, Germany, dle důvodové 

zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou 

osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro účely programu 

Turtle Foundation - Ochrana kožatky velké na Mentawajských ostrovech v Indonésii dle přílohy 

č. 7 předloženého materiálu 

 

 

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Yayasan Ekosistem Lestari, 

IČO: AHU-4978.AH.O 1.04.Tahun 2009, se sídlem Jl. K.H. Wahid Hasyim No 51/74;          
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Medan Baru; Medan 20154; Sumatera Utara; Indonesia, dle důvodové zprávy a uzavření 

darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž 

předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro účely projektu Sumatran 

Orangutan  Conservation  Program (SOCP) – prevence  vyhubení orangutana  sumaterského                                

 

a ochrana jeho přirozeného habitatu na Sumatře v Indonésii dle přílohy                           

č. 8 předloženého materiálu 

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Green-books.org z. s.,    

IČO 02389355, se sídlem Veleslavínská 150/44, PSČ 162 00, Praha 6, dle důvodové zprávy     

a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, 

jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro účely projektu 

Green-books.org - poskytování dětských knih v indonéském jazyce v Indonésii o zvířatech, 

rostlinách a přírodě, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

 

  

9) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč fyzické osobě: XXXXXXXXXXX, narozen 

XXXXXXXX, adresa trvalého bydliště XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,               

dle důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a 

uvedenou fyzickou osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč 

pro účely projektu Reintrodukce a ochrana kriticky ohrožených ryb gudeí v Mexiku  - Ochrana 

přirozeného habitatu, výzkum a reintrodukce kriticky ohrožené ryby Zoogoneticus tequila       

dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

10) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč právnické osobě: Zoo Leipzig GmbH,       

IČO: HRB 10027 DIČ: DE811745996, se sídlem Pfaffendorfer Str. 29, 04105 Leipzig, 

Germany, dle důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou 

a uvedenou právnickou osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši          

25 000,- Kč pro účely projektu The Endangered Primate Rescue Center (EPRC) - záchrana, 

rehabilitace, chov, výzkum a ochrana kriticky ohrožených primátů Vietnamu dle přílohy          

č. 11 předloženého materiálu 
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11) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ORJ 120 ............................... o 470 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím 

§ 3741, pol. 5222, ORJ 300 .................. o 210 tis. Kč 

- zvyšují peněžní dary do zahraničí 

§ 3741, pol. 5531, ORJ 300 ................. o 260 tis. Kč 

  

12) rozhodla 

  
o poskytnutí daru ve výši 15 000 Kč právnické osobě: Association Européenne Pour l’Etude et la 

Conservation des Lémuriens (AEECL), IČO: Volume LXXX (81) Folio n°21, se sídlem 51 rue 

du jardin zoologique 68100 Mulhouse, France, dle důvodové zprávy a uzavření darovací 

smlouvy mezi statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž předmětem 

je poskytnutí finančního daru ve výši 15 000,- Kč pro účely projektu Projekt Sahamalaza - 

pravidelné aktivity AEECL týkající se ochrany lemura Sclaterova (Eulemur flavifrons) 

v národním parku Sahamalaza – Nosy Radama na Madagaskaru, ochrany místního lesa         

a podpory udržitelného rozvoje v místních vesnicích, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

13) rozhodla 

  
o poskytnutí daru ve výši 15 000 Kč právnické osobě: Stichting The Vulture Conservation 

Foundation, IČO: 411157333, se sídlem Antoon van Hooffplein 1, 6816 SH Arnhem The 

Netherlands, dle důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem 

Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru     

ve výši 15 000,- Kč pro účely projektu Vulture Conservation - ochrana a obnova populací supů   

v Evropě včetně ochrany jejich přirozeného prostředí, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu 

  

14) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ORJ 120 ............................ o 30 tis. Kč 

- zvyšují peněžní dary do zahraničí 

§ 3741, pol. 5531, ORJ 300 ............... o 30 tis. Kč 
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15) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 14) tohoto usnesení 

 

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 
16) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) - 11) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 7 
Návrh na uzavření “Nájemní smlouvy” v souvislosti se stavbou 
“Prodloužení sběrače B do Radvanic” zahrnuté do rozpočtu statutárního 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01296/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Nájemní smlouvu” v souvislosti se stavbou “Prodloužení sběrače B do Radvanic” mezi 

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

Ostrava,  IČO: 27769143 

a nájemcem statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava,               

IČO: 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 8 
Návrh na uzavření dodatku a smluv v souvislosti se stavbami 
zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01297/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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uzavřít “Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - 

služebnosti” v souvislosti se stavbou “Cyklotrasa F, U - Kaminského - Ječmínkova” mezi 

budoucím povinným Moravskoslezským krajem, 28. října 2771/117, 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) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o způsobu provedení kácení dřevin a způsobu náhrady za vykácené dřeviny   

a podmínkách pěstební péče” v souvislosti se stavbou “Cyklotrasa F, U - Kaminského - 

Ječmínkova” mezi povinným Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,   

Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05, Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390 

a oprávněným statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava,        

IČO: 00845451, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o úhradě za ušlou zemědělskou produkci” v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba” mezi pachtýřem Alešem Rokytou,             

nar.: XXXXXXXX, Polanecká 800/42, Svinov, 721 00 Ostrava, IČO: 65872827 

a stavebníkem statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava,          

IČO: 00845451, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
Návrh na uzavření Dohody o ukončení závazkového vztahu založeného 
Smlouvou o dílo a smlouvou příkazní č. 1301/2018/OI/VZKÚ            
ze dne 9. 4. 2018 ke stavbě “Okružní křižovatka Výstavní- Zelená” 
  
Usnesení číslo: 01298/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Dohody o ukončení závazkového vztahu založeného Smlouvou o dílo a smlouvou 

příkazní č. 1301/2018/OI/VZKÚ, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.10.2018”, mezi statutárním 

městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a  SHB,          

akciová společnost,  Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČO: 25324365 ke stavbě “Okružní 

křižovatka Výstavní - Zelená” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO oblast Kafkova - Nemocniční”,    
poř. č. 61/2019 
  
Usnesení číslo: 01299/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
05 

 

Rada města  
 

1) rozhodla 

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

“Rekonstrukce VO oblast Kafkova - Nemocniční” v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,   

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

ELSPOL - Gattnar s.r.o. 

se sídlem: Stará cesta 230/9, 711 00 Ostrava - Hrušov 

IČO: 25865455 

za cenu nejvýše přípustnou: 4 619 403,54 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. Ludmilina”, poř. č. 65/2019 
  
Usnesení číslo: 01300/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Oprava vodovodu ul. Ludmilina” v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

 

Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o. 

se sídlem: V Korunce 386/34, Heřmanice, 713 00 Ostrava 

IČO: 26843099 

za cenu nejvýše přípustnou: 2 439 010,50 Kč bez DPH 
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RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO oblast Garbova, Sněžná”,        
poř. č. 051/2019 
  
Usnesení číslo: 01301/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

 
1) rozhodla 

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

„Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Garbova, Sněžná“, v k.ú. Slezská Ostrava,        

obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

Ostravské komunikace, a.s. 

se sídlem: Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO: 25396544 

za cenu nejvýše přípustnou 1.599.992,26 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy   
o dílo a smlouvy příkazní na výkon technického dozoru a koordinátora 
BOZP při realizaci stavby “Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše 
Sýkory - stavba č. 1 - bezbariérové napojení komunikace u pomníku 
M.Sýkory” 
  
Usnesení číslo: 01302/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní       

na vypracování plánu BOZP, výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP         

po dobu realizace stavby “Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory - stavba                

č. 1 - bezbariérové napojení komunikace u pomníku M.Sýkory”, k. ú. Slezská Ostrava se 

zhotovitelem (příkazníkem) INKOS-OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo nábřeží 696/22,           

701 52 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 48394637, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Nábřeží Ostravice - bezbariérové napojení komunikace 
u pomníku M. Sýkory”, poř. č. 13/2019 
  
Usnesení číslo: 01303/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00930/RM1822/15 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

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

na realizaci stavby “Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory - stavba č. 1 - Bezbariérové 

napojení komunikace u pomníku M. Sýkory vč. navazujících ploch” v k. ú. Slezská Ostrava, 

obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 3: 

K2 stavební Moravia s.r.o. 

se sídlem: Počáteční 429/10, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 

IČO: 28573994 

za cenu nejvýše přípustnou: 11 098 165,00 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Propojení Nová Pivovarská - Karolina            
(investiční záměr)”, poř. č. 36/2019 
  
Usnesení číslo: 01304/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00859/RM1822/14 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují kapitálové výdaje na akci “MÚK Místecká – Moravská” 

  na § 2212, pol. 6121. ÚZ 95, ORG 3069, ORJ 230                       o 2 000 tis.Kč 

- snižují kapitálové výdaje na akci “PD a příprava staveb” 

  na § 6409, pol. 6901, ÚZ 0, ORG 8064, ORJ 230                         o 2 647 tis.Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje na akci “IZ Nová Pivovarská, Karolina” 

  na § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, ORG 3268, ORJ 230                       o 2 000 tis.Kč 

  na § 2212, pol. 6121, ÚZ 0, ORG 3268, ORJ 230                         o 2 647 tis.Kč       
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2) rozhodla 

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

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

majiteli dle ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, na vypracování investičního záměru pro realizaci souboru staveb 

“Propojení Nová Pivovarská - Karolina” v k. ú. Moravská Ostrava, Obec Ostrava, s účastníkem, 

který předložil svou nabídku pod poř.č. 1: 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 42767377 

za cenu nejvýše přípustnou 3 840 000,- Kč bez DPH 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 9 
Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě a vzdání se funkce 
přísedící Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 01305/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na zvolení stávajících přísedících 

• pana Ing. VXXXXXXXXX BXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava-XXXXXXXX 

XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX, navrženého paní Ing. Janou Vajdíkovou 

(ČSSD), 

• paní MXXXXXX GXXXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava-XXXXXXXX, X 

XXXXXXXX XXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

• paní Mgr. VXXXXXXX HXXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava-XXXXXXXXX, 

XXXXXXXXX XXXXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 

2011), 

a s návrhem na zvolení nové kandidátky na přísedící 

• paní MXXXXXXXX MXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava-XXXXXXXXX, XXXXX 

XXXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
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za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  

2) bere na vědomí 

  
oznámení stávající přísedící Okresního soudu v Ostravě paní JXXXXXXXX PXXXXXXXXX, 

trvalý pobyt Ostrava-XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, o vzdání se funkce přísedící 

zastupitelstvu města 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

 

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Ostravou na alternativní pohon II.”, poř. č. 024/2019 
  
Usnesení číslo: 01306/RM1822/21 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 00608/RM1822/10 
k usnesení č. 01081/RM1822/17 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
z otevřeného řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na dodávku vozidel v rámci projektu 

“Ostravou na alternativní pohon II” z důvodu, uvedeného v předloženém materiálu, účastníka:  

AUTOBOND GROUP a.s. 

se sídlem: Kolbenova 859/15, Vysočany, 190 00 Praha 9 

IČO: 27567575 

  

2) zrušuje 

  
zadávací řízení k veřejné zakázce na dodávku vozidel v rámci projektu “Ostravou na alternativní 

pohon II” na obnovu vozového parku Městské policie Ostrava a městských obvodů v části 

6.veřejné zakázky –  „Ostravou na alternativní pohon II“: 1 ks nákladního vozidla kategorie N1 

 

(do 2,5t) na elektrický pohon - dle ust. § 127, odst. 2, písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,                

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
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3) rozhodla 

  
o uzavření smluv na dodávku vozidel v rámci projektu “Ostravou na alternativní pohon II”         

na obnovu vozového parku Městské policie Ostrava a městských obvodů, za podmínky 

předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb.,       

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s účastníky: 

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. 

se sídlem: Vrchlického 18/31, Košíře, 150 00 Praha 5 

IČO: 47124652 

• v části 2. veřejné zakázky „Ostravou na alternativní pohon II“: 1 ks osobního vozidla 

kategorie M1 na elektrický pohon vč. světelné soupravy za cenu nejvýše přípustnou 

805.498 Kč bez DPH dle přílohy č. 2 předloženého materiálu; 

• v části 4. veřejné zakázky - „Ostravou na alternativní pohon II“: 6 ks osobního vozidla 

kategorie M1 na elektrický pohon za cenu nejvýše přípustnou 4.530.550,40 Kč bez DPH 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a 

Gerhard Horejsek a spol., s r.o. 

se sídlem: Dlouhá 186/31, 412 01 Litoměřice  

IČO: 00526282 

• v části 3. veřejné zakázky – „Ostravou na alternativní pohon II“: 1 ks osobního vozidla 

kategorie M1 na elektrický pohon za cenu nejvýše přípustnou 779.257,- Kč bez DPH dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
 


