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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.09.2019 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

02149/RM1822/32 RM_M 0 Schválení programu 32. schůze rady města konané 

dne 10.09.2019 

35 

02150/RM1822/32 RM_M 26 Akční plán statutárního města Ostravy 

k implementaci Programu zlepšování kvality 

ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-

CZ08A 

80 

02151/RM1822/32 RM_M 2 Informace o zahraniční pracovní cestě 

Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, 

a Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně 

primátora, do SRN (Drážďany)                                      

ve dnech 10. – 11. 8. 2019 

35 

02152/RM1822/32 RM_M 3 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty 

Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, 

Mgr. Zuzany Bajgarové, náměstkyně primátora, 

a Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy 

filharmonie Ostrava, p.o., do USA (New York) ve 

dnech 23.-26.07.2019 

35 

02153/RM1822/32 RM_M 5 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce koní pro 

výkon služby u Městské policie Ostrava 

25 

02154/RM1822/32 RM_M 32 Informativní zpráva o přípravě a realizaci projektu 

SametOVA!!! 1989-2019 

01 

02155/RM1822/32 RM_M 33 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

společnosti AcaMedia, z.ú. z rozpočtu statutárního 

města Ostravy 

01 

02156/RM1822/32 RM_M 31 Návrh na personální změnu ve Statutovém výboru 

zastupitelstva města a v komisích rady města pro 

IT/IS a pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy 

28 

02157/RM1822/32 RM_M 6 Návrh nevyužít předkupní právo k pozemkům 

v k.ú. Hrušov, obec Ostrava 

08 

02158/RM1822/32 RM_M 7 Návrh na záměr města zřídit právo stavby 

k pozemku ve vlastnictví Statutárního města 

Ostravy v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

02159/RM1822/32 RM_M 8 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

a souhlas s dělením pozemku pro 

RESIDOMO, s.r.o. 

08 

02160/RM1822/32 RM_M 9 Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města 

č. 0396/ZM 1822/7 ze dne 19. 6. 2019 v bodě 4) 

a návrh na uzavření kupní smlouvy ve strategické 

průmyslové zóně Ostrava - Mošnov se společnosti 

Ostrava Airport Multimodal Park s.r.o. 

08 

02161/RM1822/32 RM_M 10 Návrh koupit a svěřit pozemek v k. ú. Stará Bělá, 

obec Ostrava 

08 

02162/RM1822/32 RM_M 11 Návrh na záměr města nepronajmout část 

pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 
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02163/RM1822/32 RM_M 12 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

02164/RM1822/32 RM_M 13 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

bytu č. 11 v domě na ul. Horní 3032/100, Ostrava-

Bělský Les. Návrh na výpověď nájemní smlouvy 

ev. č. 1803/2007/KaB ze dne 3.10.2007. 

08 

02165/RM1822/32 RM_M 14 Návrh na uzavření nájemních smluv na pronájem 

garážových stání v bytovém domě na 

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

08 

02166/RM1822/32 RM_M 21 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv 

o zřízení služebnosti s fyzickými osobami 

08 

02167/RM1822/32 RM_M 34 Návrh na uznání vydržení vlastnického práva 

k nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

08 

02168/RM1822/32 RM_M 35 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce - Vysoká 

škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 

Institut environmentálních technologií 

08 

02169/RM1822/32 RM_M 39 Návrh na předchozí souhlas rady města 

s uzavřením dodatků k pachtovním smlouvám pro 

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

08 

02170/RM1822/32 RM_M 36 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce - Výbor 

pro odškodnění romského holocaustu v ČR, z.s. 

08 

02171/RM1822/32 RM_M 44 Návrh zrušit usnesení č. 02038/RM1822/30 08 

02172/RM1822/32 RM_M 40 Návrh na vydání předchozích souhlasů pro 

městský obvod Ostrava-Jih 

08 

02173/RM1822/32 RM_M 22 Výběr nejvýhodnější nabídky úvěru pro městský 

obvod Poruba ve výši 300 mil. Kč 

07 

02174/RM1822/32 RM_M 25 Projekt zavádění elektronického oběhu dokumentů 

v ekonomickém informačním systému GINIS 

07 

02175/RM1822/32 RM_M 27 Úprava rozpočtu 07 

02176/RM1822/32 RM_M 19 Projednání návrhů usnesení Výkonné rady spolku 

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. 

a informace o spolupráci v rámci kariérového 

poradenství 

91 

02177/RM1822/32 RM_M 42 Změna usnesení č. 0404/ZM1822/7 ze dne 

19.6.2019 

91 

02178/RM1822/32 RM_M 20 Návrh na schválení navýšení spolufinancování 2b. 

etapy projektu “Transformace Domova Barevný 

svět III a Domova Jandova”, návrh na poskytnutí 

a změnu účelu a podmínek čerpání již poskytnuté 

návratné finanční výpomoci organizaci Čtyřlístek-

centrum pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava, příspěvková organizace 

41 

02179/RM1822/32 RM_M 23 Žádosti o poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava 

v oblasti kultury 

60 
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02180/RM1822/32 RM_M 24 Žádost o navýšení schválené neinvestiční účelové 

dotace v oblasti kultury 

60 

02181/RM1822/32 RM_M 30 Informace o způsobu zajištění financování 

vybraných druhů sociálních služeb v letech 2020-

2021 a návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy s Moravskoslezským 

krajem 

86 

02182/RM1822/32 RM_M 43 Akceptace podmínek Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace z Operačního programu Zaměstnanost a 

přijetí dotace pro projekt Sociální bydlení ve 

městě Ostrava 

86 

02183/RM1822/32 RM_M 4 Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci 

dotačního programu “Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 

80 

02184/RM1822/32 RM_M 15 Otevřený dopis neformálního kolektivu “Rodiče 

za klima Ostrava” 

80 

02185/RM1822/32 RM_M 41 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí bezúročné 

zápůjčky za účelem předfinancování výdajů na 

pořízení kotle v rámci dotačního programu 

“Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. 

výzva” 

80 

02186/RM1822/32 RM_M 1 Smlouva o centralizovaném zadávání s Českou 

republikou – Ministerstvem vnitra, kterou bude 

zajištěn centralizovaný nákup produktů Oracle pro 

orgány veřejné správy 

83 

02187/RM1822/32 RM_VZ 4 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb 

technické podpory k magnetopáskové knihovně 

Overland NEO se společností Klari s.r.o. 

83 

02188/RM1822/32 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Obnova Front-end SAN 

infrastruktury datového úložiště”, poř. č. 164/2019 

83 

02189/RM1822/32 RM_M 16 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci 

akce “Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše 

Sýkory - stavba č.1 - Bezbariérové napojení 

komunikace u pomníku M. Sýkory včetně 

navazujících ploch” 

05 

02190/RM1822/32 RM_M 17 Návrh na uzavření smluv o věcných právech 

k pozemkům, v souvislosti se stavbami 

zahrnutými do rozpočtu statutárního města 

Ostravy 

05 
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02191/RM1822/32 RM_M 28 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” 

v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek, 

II. etapa” 

05 

02192/RM1822/32 RM_M 29 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení 

služebnosti” v souvislosti se stavbou “Kanalizace 

Folvarek, II. etapa” 

05 

02193/RM1822/32 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Domov pro seniory Čujkovova - 

vzduchotechnika”, poř.č.9/2019 

05 

02194/RM1822/32 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Transformace Domova Barevný 

svět II”, poř. č. 45/2019 

05 

02195/RM1822/32 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kotelny ÚČOV 

(PD+AD+IČ)”, poř. č. 120/2019 

05 

02196/RM1822/32 RM_VZ 8 Nové Lauby - TDS a BOZP při archeologickém 

výzkumu 

05 

02197/RM1822/32 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu 

a kanalizace ul. Moravská (BOZP+ČPHZ)”, poř. 

č. 155/2019 

05 

02198/RM1822/32 RM_M 18 Návrh na prodej přebytečného movitého majetku 

města formou elektronické aukce 

84 

02199/RM1822/32 RM_M 38 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

02200/RM1822/32 RM_VZ 1 Návrh na uzavření smlouvy o dodávce vody 

z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací 

VVPK číslo 27767 pro objekt č.p. 314 

v podnikatelském areálu Mošnov se společností 

SmVaK Ostrava, a.s. 

84 

02201/RM1822/32 RM_VZ 3 Výměna řídícího systému domovní předávací 

stanice Nové radnice 

84 

02202/RM1822/32 RM_M 37 Návrh na naložení s přebytečným 

a neupotřebitelným majetkem v užívání 

Magistrátu města Ostravy 

84 
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RM_M 0 
Schválení programu 32. schůze rady města konané dne 10.09.2019 
  
Usnesení číslo: 02149/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 32. schůze rady města konané dne 10.09.2019 

  

 
RM_M 26 
Akční plán statutárního města Ostravy k implementaci Programu 
zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-CZ08A 
  
Usnesení číslo: 02150/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 06810/RM1418/98 
k usnesení č. 00178/RM1822/4 
  
Rada města 

 
1) projednala 

  
Akční plán statutárního města Ostravy k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší 

aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

2) schvaluje 

  
Akční plán statutárního města Ostravy k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší 

aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

3) ukládá 

  
vedoucím odvětvových odborů 

 

zajistit realizaci jednotlivých projektů Akčního plánu spadajících do jejich působnosti 

 

Vyřizuje: vedoucí odvětvových odborů                                                        Termín: průběžně 
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4) žádá 

 

  starosty městských obvodů 

 

o zajištění realizace jednotlivých projektů Akčního plánu spadajících do působnosti městských 

obvodů 

 

Vyřizuje: starostové městských obvodů                                                          Termín: průběžně 

 

5) žádá 

 

  Dopravní podnik Ostrava a. s. 

o zajištění realizace jednotlivých projektů Akčního plánu spadajících do jeho působnosti 

 

Vyřizuje: Dopravní podnik Ostrava a.s., ředitel úseku technického a investičního 

                                                                                                                   Termín: průběžně 

 

6) ukládá 

  
vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 

informovat odvětvové odbory, starosty městských obvodů a Dopravní podnik Ostrava 

o úkolech dle bodů 3), 4) a 5) tohoto usnesení 

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 30.09.2019 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 2 
Informace o zahraniční pracovní cestě Ing. Tomáše Macury, MBA, 
primátora, a Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do SRN 
(Drážďany) ve dnech 10. – 11. 8. 2019 
  
Usnesení číslo: 02151/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o zahraniční pracovní cestě  Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, a Mgr. Kateřiny 

Šebestové, náměstkyně primátora, do SRN (Drážďany) ve dnech 10. – 11. 8. 2019 
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RM_M 3 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, 
primátora, Mgr. Zuzany Bajgarové, náměstkyně primátora, 
a Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do 
USA (New York) ve dnech 23.-26.07.2019 
  
Usnesení číslo: 02152/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 01764/RM1822/27 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, Mgr. Zuzany 

Bajgarové, náměstkyně primátora, a Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 

p.o., do USA (New York) ve dnech 23.-26.07.2019 

  

 
RM_M 5 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce koní pro výkon služby 
u Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02153/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o výpůjčce koní pro výkon služby u Městské policie 

Ostrava s půjčitelem Ladislavem Dobrovským, IČO  15040219, Pod Poštou č.p. 706, 696 06 

Vacenovice, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 32 
Informativní zpráva o přípravě a realizaci projektu SametOVA!!!                
1989-2019 
  
Usnesení číslo: 02154/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
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1) projednala 

  
informativní zprávu o přípravě a realizaci projektu SametOVA!!! 1989-2019 

2) ukládá 

 

  primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit zastupitelstvu města zprávu o přípravě a realizaci projektu SametOVA!!! 1989-2019 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 33 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace společnosti AcaMedia, 
z.ú. z rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02155/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí  účelové neinvestiční dotace  z rozpočtu statutárního  města  Ostravy ve výši 

25.000 Kč společnosti AcaMedia, z.ú., se sídlem Šlikova 2400/62 Břevnov, 169 00 Praha 6, 

IČO: 05021243, na podporu fotografické výstavy “Masakr na Náměstí nebeského klidu 1989” 

dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

2) schvaluje 

  rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží bežné výdaje 

na § 2143, pol. 5909, ÚZ 7117, ORJ 221   o 25 tis. Kč 

-  zvýší  neinvestiční  transfery neziskovým apod. organizacím 

na  § 3317, pol. 5221, ÚZ 7117, ORJ 221 o  25 tis. Kč 
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3) rozhodla 

  
o uzavření  veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

statutárního  města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 

Ostrava, IČO: 008454451 a společností   AcaMedia z.ú.  se  sídlem Šlikova 2400/62, Břevnov, 

169 00 Praha 6, IČO: 05021243,  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

4) ukládá 

 

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 31 
Návrh na personální změnu ve Statutovém výboru zastupitelstva města 
a v komisích rady města pro IT/IS a pro otevřenou radnici a rozvoj 
samosprávy 
  
Usnesení číslo: 02156/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
rezignaci Ing. xxxxxxx xxxxxxxxx, nar. xx.xx.xxxx, bytem: xxxxxxxxx xxxx/xx, xxx xx 

Ostrava na členství ve Statutovém výboru zastupitelstva města dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

2) doporučuje 

 

  zastupitelstvu města 

 

zvolit členem Statutového výboru zastupitelstva města 

- Ing. xxxx xxxxxxxx, nar. xx.xx.xxxx, bytem: xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xx dle přílohy č. 

3 předloženého materiálu 

  

3) bere na vědomí 

  
rezignaci Ing. xxxxxx xxxxxx, nar. xx.xx.xxxx, bytem: xxxxxx xxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxxx 

na členství v komisi rady města pro IT/IS dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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4) odvolává 

  
z funkce člena komise rady města pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy 

- xxxxxx xxxxxx, nar. xx.xx.xxxx, bytem: xx.xxxxxxx xxxx/x, xxx xx xxxxxxxx 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

5) jmenuje 

  
do funkce člena komise rady města: 

- pro IT/IS 

  Ing. xxxxx xxxxxxx, nar. xx.xx.xxxx, bytem: x. xxxxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxxx xx 

  dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

- pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy 

  Ing. Janu Vajdíkovou, členku ZM 

  dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

6) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 6 
Návrh nevyužít předkupní právo k pozemkům v k.ú. Hrušov, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02157/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) projednala 

 

  nabídku na odkup nemovitých věcí v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, a to: 

 

1) 

- pozemku parc.č. 302/27 - zahrada 

- pozemku parc.č. 302/48 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez čp/če, 

jiná stavba - ve vlastnictví fyzické osoby 

učiněnou v souladu s ustanovením § 101 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, odst. 5 

 

2) 

- pozemku parc.č. 302/25 - zahrada 

- pozemku parc.č. 302/47 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez čp/če, 

jiná stavba - ve vlastnictví fyzické osoby 
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učiněnou v souladu s ustanovením § 101 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, odst. 5 

3) 

- pozemku parc.č. 302/26 - zahrada - ve vlastnictví fyzické osoby 

učiněnou v souladu s ustanovením § 101 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, odst. 5 

4) 

- pozemku parc.č. 302/18 - zahrada - ve spoluvlastnictví fyzické osoby (podíl 1/3)  

učiněnou v souladu s ustanovením § 101 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, odst. 5 

 

2) nesouhlasí 

  
s využitím nabídky na odkup nemovitých věcí v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, a to k: 

1) 

- pozemku parc.č. 302/27 - zahrada 

- pozemku parc.č. 302/48 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez čp/če, 

jiná stavba - ve vlastnictví fyzické osoby 

 

v souladu s ustanovením § 101 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, odst. 6 a souhlasí s vydáním Potvrzení o zániku 

předkupního práva, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

2) 

- pozemku parc.č. 302/25 - zahrada 

- pozemku parc.č. 302/47 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez čp/če, 

jiná stavba - ve vlastnictví fyzické osoby 

v souladu s ustanovením § 101 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, odst. 6 a souhlasí s vydáním Potvrzení o zániku 

předkupního práva, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

3) 

- pozemku parc.č. 302/26 - zahrada - ve vlastnictví fyzické osoby 

v souladu s ustanovením § 101 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, odst. 6 a souhlasí s vydáním Potvrzení o zániku 

předkupního práva, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

4) 

- pozemku parc.č. 302/18 - zahrada - ve spoluvlastnictví fyzické osoby (podíl 1/3)  

v souladu s ustanovením § 101 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, odst. 6 a souhlasí s vydáním Potvrzení o zániku 
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předkupního práva, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 7 
Návrh na záměr města zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví 
Statutárního města Ostravy v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02158/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se záměrem města zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví Statutárního města Ostravy 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava: 

- pozemek parc. č. 3350/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 5 156 m
2
 

 

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

  

2) ukládá 

 

  náměstku primátora Mgr. Radimu Babincovi  

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

 

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 8 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a souhlas s dělením 
pozemku pro RESIDOMO, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02159/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

 

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

k pozemku: 

 

parc. č. 1245/1 – zahrada, 

v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, 

 

s povinným: 

 

RESIDOMO, s.r.o. 

se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 052 53 268, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
na straně oprávněného z věcného břemene - služebnosti s dělením pozemku: 

parc. č. 1245/1 – zahrada, 

v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

RESIDOMO, s.r.o. 

se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 052 53 268, 

dle geometrického plánu č. 1435-114/2019 vyhotoveným pro k. ú. Hrušov, obec Ostrava, 

v roce 2019, který je přílohou č. 3 předloženého materiálu, 

 

za podmínky, že statutární město Ostrava nabude služebnost inženýrské sítě kanalizace na 

základě vkladu práva služebnosti vyplývající ze smlouvy o zřízení služebnosti, která je 

přílohou č. 2 předloženého materiálu, do katastru nemovitostí 

  

 
RM_M 9 
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 0396/ZM 1822/7 ze 
dne 19. 6. 2019 v bodě 4) a návrh na uzavření kupní smlouvy ve 
strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov se společnosti Ostrava 
Airport Multimodal Park s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02160/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem zrušit usnesení zastupitelstva města č. 0396/ZM1822/7 ze dne 19. 6. 2019 v bodě 4) 

návrhu usnesení,  kterým rozhodlo o prodeji  pozemků v k. ú. Mošnov, obec Mošnov a v k.ú. 
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Sedlnice, obec Sedlnice, do vlastnictví OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., 

se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 289 38 186 

2) 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 vyhotoveného 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 

- 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 
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- 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. 1332/24 o výměře 1 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/87 

- 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 

- 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 
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- 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 

- 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 
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- 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 

 dle GP č. 1358-112/2019 vyhotoveného pro k.ú. Mošnov v roce 2019 

- pozemek p. p. č. 1340/93 

- pozemek p. p. č. 1430 

- pozemek p. p. č. 1431 

- pozemek p. p. č. 1434 

- pozemek p. p. č. 1435 

- pozemek p. p. č. 1436 

- pozemek p. p. č. 1437 

- pozemek p. p. č. 1452 

- pozemek p. p. č. 1453 

- pozemek p. p. č. 1456 

- pozemek p. p. č. 1457 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

 

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 53.170.149,60 Kč + DPH ve výši 11.165.731,41 Kč 

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

 

3) ukládá 

 

  náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 10 
Návrh koupit a svěřit pozemek v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02161/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

 

  s návrhem koupit pozemek parc. č. 1681/355 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
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od: paní xxxxx xxxxxxxx, rok narození xxxx, bydlištěm xxxxxxxxxx xxx/x, 

xxxxx xxxx, xxx xx 

za kupní cenu 57.640,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu 

 

2) nesouhlasí 

  
s návrhem koupit pozemek parc. č. 1681/355 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

od: paní xxxxxxx xxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydlištěm xxxxxxxxx xxx/x, xxxxx 

xxxxx, xxx xx 

za kupní cenu 98.250,- Kč. 

3) doporučuje 

 

  zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc. č. 1681/355 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Stará Bělá, 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) doporučuje 

 

  zastupitelstvu města 

 

označit pozemek parc. č. 1681/355 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Stará Bělá, 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  

 

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 11 
Návrh na záměr města nepronajmout část pozemku v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02162/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
že nemá záměr pronajmout část pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 15 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě, která 

je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

RM_M 12 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02163/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

 

  s návrhem na záměr města prodat části nemovitých věcí v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

 

- část pozemku parc.č. 963/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m2 

- část pozemku parc.č. 1030/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 170 m2 

- část pozemku parc.č. 1031/1, ostatní plocha, zeleň, o výměře 1561 m2 

- část pozemku parc.č. 1031/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 13 m2 

- část pozemku parc.č. 1031/5, ostatní plocha, zeleň, o výměře 5 m2 

- část pozemku parc.č. 5981/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 13 m2, dle přílohy 

č. 1/3 předloženého materiálu 

 

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 13 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 11 v domě na 
ul. Horní 3032/100, Ostrava-Bělský Les. Návrh na výpověď nájemní 
smlouvy ev. č. 1803/2007/KaB ze dne 3.10.2007. 
  
Usnesení číslo: 02164/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

 

  na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 11 v bytovém domě 

č.p. 3032, který je součástí pozemku parc. č. 126/3, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Dubina 

u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č. or. 100, Ostrava-Bělský Les, s žadatelkou 

 

xxxxxxx xxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, trvale bytem xxxxx xxxx/xxx, xxx xx xxxxx-

xxxxxx xxx, 

 

na dobu určitou s účinností od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020, 

 

za nájemné ve výši  60,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc,                                           

tj. 2.027,- Kč/měsíc plus zálohy na služby spojené s užíváním bytu, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 

  

2) rozhodla 

 

  na straně pronajímatele v souladu s § 2288 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vypovědět nájemní smlouvu ev. č. 1803/2007/KaB ze 

dne 3. 10. 2007, jejímž předmětem je pronájem bytu č. 10 v domě č. p. 3032, který je součástí 

pozemku parc. č. 126/3, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na  

ul. Horní č. or. 100, Ostrava-Bělský Les, uzavřenou s nájemcem 

xxxxx xxxxxxxxx, rok narození xxxx, trvale bytem xxxxx xxxx/xxx, xxx xx xxxxxx-xxxxx 

xxx, 

 

dle návrhu výpovědi, který je přílohou č. 5  předloženého materiálu. 

RM_M 14 
Návrh na uzavření nájemních smluv na pronájem garážových stání v 
bytovém domě na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 02165/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

 

  na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 1 

o výměře 16,06 m2 v garáži č. 6 v bytovém domě č.p. 3033, který stojí na pozemku parc. 

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

č. or. 102, Ostrava-Bělský Les, se žadatelkou 

 

xxxxx xxxxxxx, rok narození xxxx, trvale  bytem xxxxx xxxx/xxx, xxx xx xxxxx-xxxxxx xxx 

 

na dobu neurčitou s výší nájemného 500,- Kč/měsíc plus zákonná sazba DPH a plus zálohy na 

služby s nájmem spojené, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu. 

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 1 

o výměře 16,36 m2 v garáži č. 1 v bytovém domě č.p. 3033, který stojí na pozemku parc. 

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

or. 102, Ostrava-Bělský Les, se žadatelkou 

 

xxxxx xxxx xxxxxxxx, rok narození xxxx, trvale  bytem Horní xxxx/xxx, xxx xx xxxxxx-

xxxxx xxx 

na dobu neurčitou s výší nájemného 500,- Kč/měsíc plus zákonná sazba DPH a plus zálohy na 

služby s nájmem spojené, 

 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu. 

  

3) rozhodla 

 

  na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 2 

o výměře 16,81 m2 v garáži č. 5 v bytovém domě č.p. 3033, který stojí na pozemku parc. 

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

or. 102, Ostrava-Bělský Les, s žadatelem 

 

xxxxxx xxxxxxx, rok narození xxxx, trvale xxxx xxxxx xxxx/xxx, xxx xx xxxxxx-xxxxxx xxx 

 

na dobu neurčitou s výší nájemného 500,- Kč/měsíc plus zákonná sazba DPH a plus zálohy na 

služby s nájmem spojené, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu. 
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RM_M 21 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebnosti 
s fyzickými osobami 
  
Usnesení číslo: 02166/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

 

  na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

kanalizační přípojky k pozemku: 

 

parc. č. 1640/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

 

s oprávněnými: 

manželé 

xxxxx xxxxxx, datum narození xx. x. xxxx 

xxxxxx xxxxxxxx, datum narození xx. xx. xxxx 

oba bydliště xxxx xxxxxxx xxx/x, xxx xx xxxxx - xxxxxx, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

dešťové kanalizace, vodovodní přípojky a splaškové kanalizace k pozemku: 

 

p. p. č. 894/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

 

s oprávněným: 

xxxxxxx xxxxxx, datum narození xx. xx. xxxx 

bydliště xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

 

  na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizace DN 

300 - gravitační odlehčení z čerpací stanice odpadních vod k pozemkům: 

parc. č. 705/1 – orná půda, 

parc. č. 705/2 – trvalý travní porost, 

oba v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, 
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s vlastníkem: 

xxxxx xxxxxx, datum narození x. x. xxxx 

bydliště xxxxx xx/xx, xxx xx xxxxxx – xxxxxxx, 

 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 34 
Návrh na uznání vydržení vlastnického práva k nemovité věci v k.ú. 
Hrabůvka, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02167/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

 

  s návrhem uznat vydržení vlastnického práva k nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 

a to k pozemku p.p.č. 215/34, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému 

obvodu Ostrava-Jih: 

- xxxxxx xxxxxxxxx, datum narození xx.x. xxxx, bydliště xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx-

xxxxxxxxx,(podíl ve výši 1/8) 

- Mgr. xxxxx xxxxxxxx, datum narození x. x. xxxx, bydliště xxxxxxx xxx/xx, xxx xx 

xxxxxxx-xxxxxxx (podíl ve výši 1/4) 

- xxxxx xxxxxxxxx, datum narození  x. xx. xxxx, bydliště xxxxxxxx xxxx/x, xxx xx xxxxxx-

xxxxxxxx (podíl ve výši 1/8) 

- xxxxxxxx xxxxxxx, datum narození xx. xx. xxxx, bydliště xxxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxx-

xxxxxxx (podíl ve výši 1/2) 

 

2) ukládá 

 

  náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 35 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce - Vysoká škola báňská - 
Technická univerzita Ostrava, Institut environmentálních technologií 
  
Usnesení číslo: 02168/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

 

  na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce nemovitého majetku 

 

s vypůjčitelem Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, INSTITUT 

ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ 

se sídlem 17.  listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba 

IČO: 619 89 100, DIČ: CZ61989100 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Návrh na předchozí souhlas rady města s uzavřením dodatků k 
pachtovním smlouvám pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 
  
Usnesení číslo: 02169/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

 

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

1. Předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 1 k “Pachtovní smlouvě” ev. č. S/0013/2019/B ze 

dne 27. 12. 2018 mezi městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky (propachtovatel č. 1), 

Ing. xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (propachtovatel č. 2) a ČEZ Energetické služby, 

s.r.o. (pachtýř) ke společným částem bytového domu, suterénu - kotelně umístěné v budově 

č.p. 1082 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (ul. Ludmilina 1082/23), kterým se změní doba 

trvání pachtu, a to z doby určité do 31. 12. 2023, na dobu určitou do 31. 12. 2033, 

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 

 

2. Předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 1 k “Pachtovní smlouvě” ev. č. S/0392/2018/B ze 

dne 27. 12. 2018 mezi městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky (propachtovatel) a ČEZ 

Energetické služby, s.r.o. (pachtýř), ke společným částem bytového domu, suterénu - kotelně 

umístěné v budově č.p. 1975 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (ul. Bílá 1975/2), kterým se 

změní doba trvání pachtu, a to z doby určité do 31. 12. 2023, na dobu určitou do 31. 12. 2033, 

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 

3. Předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 1 k “Pachtovní smlouvě” ev. č. S/0393/2018/B ze 

dne 27. 12. 2018 mezi městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky (propachtovatel) a ČEZ 

Energetické služby, s.r.o. (pachtýř), ke společným částem bytového domu, suterénu - kotelně 

umístěné v budově č.p. 1168 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (ul. Novoveská 1168/14), 

kterým se změní doba pachtu, a to z doby určité do 31. 12. 2023, na dobu určitou do                   

31. 12. 2033, 
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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 

 

4. Předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 2 k “Pachtovní smlouvě” ev .č. S/0025/2019/B ze 

dne 27. 12. 2018, ve znění “Dodatku č. 1”, ev.č. S/0025/2019/B1 ze dne 20. 2. 2019 mezi 

městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky (propachtovatel) a ČEZ Energetické služby, 

s.r.o. (pachtýř), ke společným částem bytového domu, suterénu - kotelně umístěné v budově 

č.p. 990 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (ul. Boleslavova 990/6), kterým se změní doba 

pachtu, a to z doby určité do 31. 12. 2023, na dobu určitou do 31. 12. 2033, 

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 36 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce - Výbor pro odškodnění 
romského holocaustu v ČR, z.s. 
  
Usnesení číslo: 02170/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

 

  na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce nemovitého majetku 

 

s vypůjčitelem Výbor pro odškodnění romského holocaustu v ČR, z.s. 

se sídlem Barákova 1002, 508 01 Hořice 

IČO: 67983740, 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 44 
Návrh zrušit usnesení č. 02038/RM1822/30 
  
Usnesení číslo: 02171/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
v plném rozsahu své usnesení č. 02038/RM1822/30 ze dne 27. 8. 2019, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 40 
Návrh na vydání předchozích souhlasů pro městský obvod Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 02172/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro městský obvod Ostrava-Jih předchozí souhlas k zrušení předkupního práva zřízeného ve 

prospěch  statutárního města Ostravy zatěžující pozemky: 

- parc. č. 740/42, 

- parc. č. 740/43, jehož součástí je stavba s č. p. 765, část obce Výškovice, obč. vyb., 

- parc. č. 740/47, 

- parc. č. 740/68, 

- parc. č. 740/90, na pozemku stojí stavba bez čp/če, obč. vyb.,  

- parc. č. 740/109, 

- parc. č. 740/110, 

- parc. č. 740/112, na pozemku stojí stavba č.p. 767, část obce Výškovice, obč. vyb., 

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

 

a to z důvodu dle důvodové zprávy předloženého materiálu. 

  

2) vydává 

  
pro městský obvod Ostrava-Jih předchozí souhlas  ke zřízení předkupního práva zřízeného ve 

prospěch statutárního města Ostravy zatěžující: 

- pozemek parc. č. 740/42, 

- pozemek parc. č. 740/43, jehož součástí je stavba – Výškovice, č.p. 765, obč. vyb., 

- pozemek parc. č. 740/45, 

- pozemek parc. č. 740/47, 

- pozemek parc. č. 740/68, 

- pozemek parc. č. 740/79, 

- pozemek parc. č. 740/89, na pozemku stojí stavba bez čp/če, obč. vyb., 

- stavbu  bez čp/če nacházející se na pozemku parc. č. 740/89 a pozemku parc. č. 740/90 

- pozemek parc. č. 740/90, na pozemku stojí stavba bez čp/če, obč. vyb., 

- pozemek parc. č. 740/109, 

- pozemek parc. č. 740/110, 

- pozemek parc. č. 740/112, na pozemku stojí stavba Výškovice, č. p. 767, obchod, 

- stavbu Výškovice, č.p. 767, obchod, nacházející se na pozemku parc. č. 740/112, 

- pozemek parc. č. 740/129, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., 

- pozemek parc. č. 740/130, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., 

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

 

a to z důvodu dle důvodové zprávy předloženého materiálu. 
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3) vydává 

  
pro městský obvod Ostrava-Jih předchozí souhlas ke zřízení zákazu zcizení a zatížení ve 

prospěch statutárního města Ostravy zatěžujícího nemovité věci, s výjimkou inženýrských sítí - 

služebnosti, a to: 

- pozemku parc. č. 740/42, 

- pozemku parc. č. 740/43, jehož součástí je stavba – Výškovice, č.p. 765, obč. vyb., 

- pozemku parc. č. 740/45, 

- pozemku parc. č. 740/47, 

- pozemku parc. č. 740/68, 

- pozemku parc. č. 740/79, 

- pozemku parc. č. 740/89, na pozemku stojí stavba bez čp/če, obč. vyb., 

- stavby bez čp/če, obč. vyb., nacházející se na pozemku parc. č. 740/89 a pozemku parc. 

č. 740/90, 

- pozemku parc. č. 740/90, na pozemku stojí stavba bez čp/če, obč. vyb., 

- pozemku parc. č. 740/109, 

- pozemku parc. č. 740/110, 

- pozemku parc. č. 740/112, na pozemku stojí stavba Výškovice, č. p. 767, obchod, 

- stavby Výškovice, č.p. 767, obchod, nacházející se na pozemku parc. č. 740/112, 

- pozemku parc. č. 740/129, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., 

- pozemku parc. č. 740/130, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., 

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

 

a to z důvodu dle důvodové zprávy předloženého materiálu. 

  

4) vydává 

  
pro městský obvod Ostrava-Jih předchozí souhlas k nabytí nemovitých věcí a uzavření budoucí 

kupní smlouvy, a to k: 

- pozemku parc. č. 740/42, 

- pozemku parc. č. 740/43, jehož součástí je stavba – Výškovice, č.p. 765, obč. vyb., 

- pozemku parc. č. 740/45, 

- pozemku parc. č. 740/47, 

- pozemku parc. č. 740/68, 

- pozemku parc. č. 740/79, 

- pozemku parc. č. 740/89, na pozemku stojí stavba bez čp/če, obč. vyb., 

 

- stavbě bez čp/če, obč. vyb., nacházející se na pozemku parc. č. 740/89 a pozemku 

parc. č. 740/90, 

- pozemku parc. č. 740/90, na pozemku stojí stavba bez čp/če, obč. vyb., 

- pozemku parc. č. 740/109, 

- pozemku parc. č. 740/110, 

- pozemku parc. č. 740/112, na pozemku stojí stavba Výškovice, č. p. 767, obchod, 

- stavbě Výškovice, č.p. 767, obchod, nacházející se na pozemku parc. č. 740/112, 

- pozemku parc. č. 740/129, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., 

- pozemku parc. č. 740/130, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., 

to vše v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 
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a to z důvodu dle důvodové zprávy předloženého materiálu. 

Kupní cena bude hrazena z rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih. 

  

 
RM_M 22 
Výběr nejvýhodnější nabídky úvěru pro městský obvod Poruba ve výši 
300 mil. Kč 
  
Usnesení číslo: 02173/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 0336/ZM1822/6 
k usnesení č. 01670/RM1822/26 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

 

  o výběru nejvýhodnější nabídky úvěru pro městský obvod Poruba ve výši 300 mil. Kč na 

základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu 

od poskytovatele 

 

Komerční banka, a. s. 

se sídlem: Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 

IČO: 45317054 

 

2) doporučuje 

 

  zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření Smlouvy o úvěru mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 

729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, 

IČO: 45317054 dle návrhu smlouvy ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 

3) ukládá 

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

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 25 
Projekt zavádění elektronického oběhu dokumentů v ekonomickém 
informačním systému GINIS 
  
Usnesení číslo: 02174/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o zahájení projektu elektronického oběhu dokumentů v ekonomickém informačním 

systému GINIS na Magistrátu města Ostravy, Městské policii Ostrava, Hasičském záchranném 

sboru Moravskoslezského kraje a všech městských obvodech 

 

2) ukládá 

  
vedoucím odborů Magistrátu města Ostravy a městským obvodům 

zajistit součinnost s odborem financí a rozpočtu MMO při zavádění a realizaci elektronického 

oběhu dokumentů v ekonomickém informačním systému GINIS 

 

Vyřizuje: starostové městských obvodů, tajemníci městských obvodů 

 

3) žádá 

  
Městskou policii Ostrava 

o součinnost s odborem financí a rozpočtu MMO při realizaci elektronického oběhu 

dokumentů v ekonomickém informačním systému GINIS 

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

projednat zavádění a realizaci elektronického oběhu dokumentů v ekonomickém informačním 

systému GINIS s vedením Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) schvaluje 

 

  a) znění dopisu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu - součinnost při zavádění a realizaci 

elektronického oběhu dokumentů a povinnost městských obvodů evidovat všechny smlouvy 

v ekonomickém informačním systému GINIS, modulu Evidence smluv 

 

b) znění dopisu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu - součinnost při zavádění a realizaci 

elektronického oběhu dokumentů Městské policie Ostrava 
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6) ukládá 

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

zaslat dopis všem městským obvodům a Městské policii Ostrava dle bodu 5) tohoto usnesení 

 

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
7) ukládá 

 

  vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zapracovat do návrhu kapitálového rozpočtu r. 2020 pořízení skenovací techniky, rozhraní 

mezi spisovou službou E-spis a ekonomickým informačním systémem GINIS včetně 

elektronické podpisové knihy 

 

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 13.09.2019 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
8) schvaluje 

  
složení projektového týmu dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

 

RM_M 27 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 02175/RM1822/32 

(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 15065, ORJ 120 o 1 391 tis. Kč (A.2.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 341, ORJ 120 o 145 tis. Kč (A.1.) 

 

 

- běžné výdaje 
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(C.2.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5167 o 125 tis. Kč 

                                            pol. 5171 o 400 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 133, § 6171, pol. 6125 o 9 500 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 6125 o 400 tis. Kč 

                               § 3119, pol. 6125 o 300 tis. Kč 

(C.3.) na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3272 o 480 tis. Kč  

                               § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7430 o 200 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7422 o 9 000 tis. Kč 

                               § 3312, pol. 6121, org. 8230 o 500 tis. Kč 

na § 5522, pol. 6121, org. 8155 o 2 tis. Kč 

(C.4.) na ORJ 230, § 5522, pol. 6121, ÚZ 609, org. 8185 o 1 664 tis. Kč 

                                                             org. 8185 o 200 tis. Kč 

 

- neinvestični transfery 

na § 3315, pol. 5336, ÚZ 341, ORJ 160, org. 4215 o 145 tis. Kč (A.1.) 

na § 3741, pol. 5336, ÚZ 15065, ORJ 300, org. 4270 o 1 391 tis. Kč (A.2.) 

 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3590, ORJ 120, org. 609 o 1 664 tis. Kč (C.4.) 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 620 o 4 355 tis. Kč (E.1.) 

 

z v y š u j e 

 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 7 253 tis. Kč (E.1.) 

  

s n i ž u j í 

 

- běžné výdaje 

(C.2.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5152 o 125 tis. Kč 

                                            pol. 5153 o 200 tis. Kč 

                                            pol. 5162 o 200 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

na § 6171, pol. 6111, ORJ 133 o 10 200 tis. Kč (C.1.) 

(C.3.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3228 o 480 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7236 o 200 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7049 o 3 000 tis. Kč 

                                                             org. 7089 o 6 000 tis. Kč 

                               § 6409, pol. 6901, org. 8064 o 500 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, org. 3218 o 2 tis. Kč 

 

 

na § 6409, pol. 6901, ORJ 230 o 200 tis. Kč (C.4.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
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na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 620 o 2 898 tis. Kč (E.1.) 

 

Městský obvod Pustkovec (C.4.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3590, org. 609 o 1 664 tis. Kč 

- sníží kapitálové výdaje 

na § 5522, pol. 6121, ÚZ 3590, org. 8185 o 1 664 tis. Kč 

2) ukládá 

 

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 19 
Projednání návrhů usnesení Výkonné rady spolku Moravskoslezský 
pakt zaměstnanosti,  z.s. a informace o spolupráci v rámci kariérového 
poradenství 
  
Usnesení číslo: 02176/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 00423/RM1822/8 
k usnesení č. 0146/ZM1822/3 
k usnesení č. 01401/RM1822/23 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

 

  na straně statutárního města Ostravy informaci o plnění úkolů Akčního plánu Spolku 

k 31.12.2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) bere na vědomí 

  
na straně statutárního města Ostravy informaci o čerpání rozpočtu Spolku k 31.12.2019 dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

3) souhlasí 

 

  na straně statutárního města Ostravy se schválením Návrhu zaměření Akčního plánu Spolku na 

rok 2020 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu a s úpravou důvodové zprávy 
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4) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se schválením Návrhu rozpočtu Spolku na rok 2020 dle 

přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

RM_M 42 
Změna usnesení č. 0404/ZM1822/7 ze dne 19.6.2019 
  
Usnesení číslo: 02177/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

změnit usnesení č. 0404/ZM1822/7 ze dne 19.6.2019 v bodě 2)  a to tak, že u příjemce 1. SC 

Vítkovice z.s., IČ: 26588005;  se sídlem  Řecká 1473/1, 708 00 Ostrava - Poruba se mění 

podmínky schválené dotace na projekt ,,Podpora pravidelné činnosti vítkovického florbalového 

klubu a účasti týmů mužů a žen na Poháru mistrů evropských zemí” dle přílohy č. 1 

a důvodové zprávy předloženého materiálu. 

 

2) ukládá 

 

  náměstkyni primátora Mgr. Andrei Hoffmannové, Ph.D.  

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

jeho zasedání dne 18.9.2019 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 20 
Návrh na schválení navýšení spolufinancování 2b. etapy projektu 
“Transformace Domova Barevný svět III a Domova Jandova”, návrh na 
poskytnutí a změnu účelu a podmínek čerpání již poskytnuté návratné 
finanční výpomoci organizaci Čtyřlístek-centrum pro osoby se 
zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 02178/RM1822/32 

(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. 05774/RM1418/84 
k usnesení č. 05914/RM1418/86 
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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 
k usnesení č. 01599/RM1822/25 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

 

  financování 2b. etapy projektu “Transformace Domova Barevný svět III a Domova Jandova” 

v celkové výši 65.819 tis. Kč 

v roce 2017 na zajištění předfinancování projektu ve výši 850 tis. Kč                       

v roce 2018 na zajištění předfinancování projektu ve výši 4.000 tis. Kč 

v roce 2019 na zajištění předfinancování projektu ve výši 29.755 tis. Kč 

v roce 2020 na zajištění předfinancování projektu ve výši 18.214 tis. Kč 

v roce 2021 na zajištění předfinancování projektu ve výši 13.000 tis. Kč 

 

přičemž v těchto částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 16.436 tis. Kč, dle 

důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru investičního 

v souladu s bodem 1) tohoto usnesení zahrnout do návrhu kapitálového rozpočtu na rok 2020 

a kapitálového výhledu na rok 2021 financování 2b. etapy projektu “Transformace Domova 

Barevný svět III a Domova Jandova” v celkové výši 31.214 tis. Kč, z toho na rok 2020 částku 

18.214 tis. Kč a na rok 2021 částku 13.000 tis. Kč 

 Vyřizuje: Ing. Radek Muťka, T: 31.12.2019 

 vedoucí oddělení přípravy a realizace investic 

  
3) doporučuje 

 

  zastupitelstvu města 

 

schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci investičního charakteru 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 

37.995 tis. Kč, a to na předfinancování projektů v rámci 1. etapy, a to projektu “Transformace 

Domova na Liščině” ve výši 4.740 tis. Kč a projektu “Transformace Domova Barevný svět” ve 

výši 5.000 tis. Kč a v rámci 2b. etapy projektu “Transformace Domova Barevný svět III 

a  Domova Jandova” ve výši 28.255 tis. Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 

a 2 předloženého materiálu 
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4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

 

- sníží 

 

rezerva kapitálových výdajů 

na § 4357, pol. 6901, ORG 43, ORJ 180                                                 o 37.995 tis. Kč 

 

- zvýší 

 

investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 4357, pol. 6451, ORG 43, ORJ 180                                              o 37.995 tis. Kč 

5) doporučuje 

 

  zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o změně účelu a podmínek čerpání poskytnuté návratné finanční výpomoci 

investičního charakteru ve výši 55.000 tis. Kč organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby se 

zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 70631808, se sídlem 

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov na předfinancování 1. etapy projektů 

“Transformace Domova Barevný svět” a “Transformace Domova na Liščině” dle důvodové 

zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

6) ukládá 

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

předložit návrh dle bodů 3), 4) a 5) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 23 
Žádosti o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostrava v oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 02179/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 1243/ZM1418/19 
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Rada města 

   

1) doporučuje 

 

  zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a rozhodnout o poskytnutí 

neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 

2019 příjemcům uvedeným v příloze č. 1 a 2 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

s úpravou 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. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou 

 

2) doporučuje 

 

  zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3312, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4212            o  63 tis. Kč 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3316, pol. 5222, ÚZ 7101                             o  40 tis. Kč 

na § 3315. pol. 5222, ÚZ 7101                             o  47 tis. Kč             

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5213, ÚZ 7101                           o  100 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5493, ÚZ 7101                           o    50 tis. Kč 

  

3) ukládá 

 

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

předložit návrh dle bodů 1) až 2) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města dne                         

18. 9. 2019 k rozhodnutí a ke schválení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
4) schvaluje 

  

 úpravu závazného ukazatele - snížení neinvestičního příspěvku 

Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci                                  o 300 tis. Kč 
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RM_M 24 
Žádost o navýšení schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti 
kultury 
  
Usnesení číslo: 02180/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 00796/RM1822/13 
k usnesení č. 0214/ZM1822/4 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o navýšení dotace dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

s úpravou  

 

2) ukládá 

 

  náměstkovi primátora Ing. Zbyňkovi Pražákovi, Ph.D. 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 

18.09.2019 k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 30 
Informace o způsobu zajištění financování vybraných druhů sociálních 
služeb v letech 2020-2021 a návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy s 
Moravskoslezským krajem 
  
Usnesení číslo: 02181/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 04538/RM1418/66 
k usnesení č. 1241/ZM1418/19 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

vzít na vědomí informace o plánovaném způsobu zajištění financování vybraných druhů 

sociálních služeb poskytovaných na území statutárního města Ostravy prostřednictvím  
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individuálního projektu Moravskoslezského kraje s názvem “Podpora služeb sociální prevence 

3” v letech 2020-2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

- o zapojení statutárního města Ostravy do individuálního projektu Moravskoslezského kraje 

dle stanovených podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu 

- o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy s Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, 28.října 117, 702 18 Ostrava dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

 

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

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy uvedené v bodech 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 43 
Akceptace podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního 
programu Zaměstnanost a přijetí dotace pro projekt Sociální bydlení ve 
městě Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02182/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 01353/RM1822/22 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zněním podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaným poskytovatelem Česká 

republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí (se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2) 

č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014001 na realizaci projektu Sociální bydlení ve městě Ostrava, 

reg. číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014001 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

2) rozhodla 

  
o přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ 2: Sociální 

začleňování a boj s chudobou, na realizaci projektu Sociální bydlení ve městě Ostrava, reg. 

číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014001 dle podmínek viz příloha č. 1 předloženého 

materiálu a dle důvodové zprávy 
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3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví zabezpečit 

 

veškeré potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.06.2022 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

 
 
RM_M 4 
Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů na 
pořízení kotlů v rámci dotačního programu “Kotlíkové dotace                            
v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 
  
Usnesení číslo: 02183/RM1822/32 

 
(zn.předkl.) 

80 

  
k usnesení č. 01607/RM1822/25 
k usnesení č. 0421/ZM1822/7 
k usnesení č. 01978/RM1822/29 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

 

  zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí bezúročných zápůjček v celkové výši 1 080 000 Kč fyzickým osobám 

uvedeným ve smlouvách v přílohách č. 1 až 6 předloženého materiálu za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení nových zdrojů vytápění v rámci dotačního programu 

“Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” a o uzavření příslušných smluv 

o zápůjčce dle přílohy č. 1 až 6 předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava 

a shora uvedenými fyzickými osobami 

  

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: 18.09.2019 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_M 15 
Otevřený dopis neformálního kolektivu “Rodiče za klima Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 02184/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
otevřený dopis neformálního koletivu “Rodiče za klima Ostrava” dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

2) doporučuje 

 

  zastupitelstvu města 

 

souhlasit s návrhem odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

 

  náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit materiál s návrhem odpovědi na dopis neformálního kolektivu “Rodiče za klima 

Ostrava” zastupitelstvu města  

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 41 
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí bezúročné zápůjčky za účelem 
předfinancování výdajů na pořízení kotle v rámci dotačního programu 
“Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva” 
  
Usnesení číslo: 02185/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 1789/ZM1418/27 
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

 

  zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření dodatku ke smlouvě o zápůjčce č. 2655-2018-OŽP dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava a fyzickou osobou uvedenou ve 

smlouvě 
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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: 18.09.2019 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
RM_M 1 
Smlouva o centralizovaném zadávání s Českou republikou – 
Ministerstvem vnitra, kterou bude zajištěn centralizovaný nákup 
produktů Oracle pro orgány veřejné správy 
  
Usnesení číslo: 02186/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání s Českou republikou - Ministerstvem vnitra se 

sídlem Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČO 00007064, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

RM_VZ 4 
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické podpory 
k magnetopáskové knihovně Overland NEO se společností Klari s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02187/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické 

podpory se společností KLARI s.r.o., se sídlem: Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4 - Krč, 

IČO: 24756679 za cenu 240.120,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Obnova Front-end SAN infrastruktury datového 
úložiště”, poř. č. 164/2019 
  
Usnesení číslo: 02188/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
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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 obnovu Front-end Storage 

Area Network infrastruktury datového úložiště pro potřeby statutárního města Ostravy 

v rozsahu dle předloženého materiálu 

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

2. Ing. Martin Košec - 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. Marek Kaňák - 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: 31.12.2019 

 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: 31.12.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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RM_M 16 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku 
víceprací a méněprací v rámci akce “Nábřeží Ostravice - lokalita most 
Miloše Sýkory - stavba č.1 - Bezbariérové napojení komunikace 
u pomníku M.Sýkory včetně navazujících ploch” 
  
Usnesení číslo: 02189/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1750/2019/OI/VZKÚ z důvodu změny rozsahu 

(vícepráce, méněpráce), ceny díla a termínu plnění v rámci akce “Nábřeží Ostravice - lokalita 

most Miloše Sýkory - stavba č.1 - Bezbariérové napojení komunikace u pomníku M. Sýkory 

včetně navazujících ploch” v k. ú. Slezská Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 

zhotovitelem K2 stavební Moravia s.r.o., Počáteční 429/10, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, 

IČO 28573994 

RM_M 17 
Návrh na uzavření smluv o věcných právech k pozemkům, v souvislosti 
se stavbami zahrnutými do rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02190/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

 

  uzavřít “Nájemní smlouvu a Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene” 

k pozemku parcelní číslo 3652 v katastrálním území Moravská Ostrava, v souvislosti se 

stavbou “Stavba č. 3 - Revitalizace řeky Ostravice - Havlíčkovo nábřeží” mezi budoucím 

povinným Povodím Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO: 70890021 

 

a budoucím oprávněným statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 

729 30 Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu nájemní” 

k pozemku parcelní číslo 38/2 v katastrálním území Muglinov, v souvislosti se stavbou 

“Kanalizace Hrušov” mezi budoucím vlastníkem UNIPETROL RPA, s.r.o. - BENZINA, 

odštěpný závod se sídlem Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 27597075 a budoucím 

oprávněným statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava,                    

IČO: 00845451, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 28 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti se 
stavbou “Kanalizace Folvarek, II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 02191/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

etapa” mezi vlastníkem: 

xxxxxx xxxx, rok nar. xxxx 

bytem xxxxxxx x xxxxx xxx, xxx xx xxxx 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

2) rozhodla 

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

etapa” mezi vlastníkem: 

xxxxx xxxxxx, rok nar. xxxx 

bytem xxxxxxxxx xxx/xxx, xxx xx xxxxxx - xxxxxx xxx 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

3) rozhodla 

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

etapa” mezi vlastníkem: 

xxxxxx xxxxx, rok nar. xxxx 

bytem xxxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxx - xxxxx xxxx 

 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

4) rozhodla 

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

etapa” mezi vlastníkem: 
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Ing. xxxxxxxx xxxxxxx, rok nar. xxxx 

bytem xxxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxx - xxxxxxx 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

5) rozhodla 

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

etapa” mezi vlastníkem: 

Ing. xxxxxxx xxxxx, rok nar. xxxx 

bytem xxxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxx - xxxxxx 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

6) rozhodla 

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

etapa” mezi vlastníkem: 

xxxxxxx xxxxxx, rok nar. xxxx 

bytem xxxxxxx /xx, xxx xx xxxxx - xxxxx xxxxx 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

7) rozhodla 

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

etapa” mezi vlastníky: 

xxxxxx xxxxxx, rok nar. xxxx 

xxxxxxx xxxxxxx, rok nar. xxxx 

oba bytem xxxxx xxxx/xx, xxx xxx xxxxx - xxxxx xxxx 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 
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RM_M 29 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti se 
stavbou “Kanalizace Folvarek, II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 02192/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

etapa” mezi vlastníkem: 

xxxxxx xxxxxx, rok nar. xxxx 

bytem xxxxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxxx - xxxxx xxxx 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Domov pro seniory Čujkovova - vzduchotechnika”, 
poř.č.9/2019 
  
Usnesení číslo: 02193/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01188/RM1822/19 
k usnesení č. 01831/RM1822/27 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
ve zjednodušeném podlimitním řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na realizaci stavby 

“Domov pro seniory Čujkovova, Čujkovova 25 v Ostravě - Zábřehu - rekonstrukce 

vzduchotechniky”, z důvodu uvedeného v předloženém materiálu účastníka, který předložil 

svou nabídku pod poř.č. 4: 

AEF ACIMEX ELECTRONICS FULNEK s.r.o. 

se sídlem: Štefánikova 248, 742 58 Příbor 

IČO: 25393758 

2) rozhodla 

 

  o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů 

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

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavby “Domov pro seniory Čujkovova, 
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Čujkovova 25 v Ostravě - Zábřehu - rekonstrukce vzduchotechniky”, s účastníkem, který 

předložil svou nabídku pod poř. č. 2: 

 

MORYS s.r.o. 

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 42864771 

 

za cenu nejvýše přípustnou 7 298 961,11 Kč bez DPH 

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Transformace Domova Barevný svět II”, poř. č. 
45/2019 
  
Usnesení číslo: 02194/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01192/RM1822/19 
k usnesení č. 01701/RM1822/26 
  
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 

realizaci veřejné zakázky s názvem “Transformace Domova Barevný svět II”, s účastníkem, 

který předložil svou nabídku pod poř. č. 6: 

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. 

se sídlem: Karolíny Světlé 958/11, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 64610225 

 

za cenu nejvýše přípustnou 47.362.730,66 Kč bez DPH 

  

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kotelny ÚČOV (PD+AD+IČ)”, poř. č. 
120/2019 
  
Usnesení číslo: 02195/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

 

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

projektové dokumentace a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby 
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„ÚČOV Ostrava – Rekonstrukce kotelny“ v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

 

KONEKO, spol. s r.o. 

Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava 

IČO: 00577758 

 

za cenu nejvýše přípustnou: 798.000,- Kč bez DPH 

 
RM_VZ 8 
Nové Lauby - TDS a BOZP při archeologickém výzkumu 
  
Usnesení číslo: 02196/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

 

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

výkon technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci při realizaci záchranného archeologického výzkumu v místě připravované stavby Nových 

Laubů, mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám.č.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 

a  JS Property, a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 27814742 

 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Moravská 
(BOZP+ČPHZ)”, poř. č. 155/2019 
  
Usnesení číslo: 02197/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

 

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

odborného technického dozoru stavebníka při činnostech prováděných hornický způsobem 

a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci 

stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Moravská“ v k.ú. Zábřeh nad Odrou 

a k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

 

MEDEXIM Ostrava s.r.o. 

Jarkovská 328/20, 724 00 Ostrava 

IČO: 60777621 

 

za cenu nejvýše přípustnou: 480.000,- Kč bez DPH 
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RM_M 18 
Návrh na prodej přebytečného movitého majetku města formou 
elektronické aukce 
  
Usnesení číslo: 02198/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 01850/RM1822/27 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o realizaci druhého kola elektronické aukce na prodej nákladního automobilu DAF FA 

LF45.140 G10 RZ: 5T1 2266, VIN: XLRAE45FF0L334423, rok výroby 2007 

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, odboru hospodářské správy, 

aby prostřednictvím společnosti eCENTRE, a.s., Agrentinská  286/38, 170 00 Praha - 

Holešovice, IČO:27149862, pobočka: Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava, dle důvodové 

zprávy zajistil realizaci elektronické aukce a všechny jiné úkony, související s prodejem 

nákladního automobilu DAF FA LF45.140 G10 RZ: 5T1 2266, VIN: XLRAE45FF0L334423, 

rok výroby 2007 s výjimkou uzavření kupní smlouvy 

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 16.10.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) stanovuje 

 

  nejnižší vyvolávací cenu nákladního automobilu v elektronické aukci zmíněného v bodu 2) 

tohoto usnesení: 

 

nákladní automobil DAF FA LF45.140 G10 RZ: 5T1 2266, VIN: XLRAE45FF0L334423, rok 

výroby 2007, nejnižší vyvolávací cena: 302 250,00 Kč 

 

4) rozhodla 

  
o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s vítězem elektronické aukce 

zmíněné v bodu 2) tohoto usnesení 

5) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu kupní smlouvy dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.10.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 38 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02199/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s kácením 1 ks lípy srdčité o obvodu kmene 111 cm, rostoucí na pozemku parc. č. 2919/3 - 

ostatní plocha, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) s kácením 2 ks topolů o obvodech kmenů 150 cm a 85 cm, rostoucích na pozemku parc.č. 

3637/3 - ostatní plocha, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

c) s kácením 1 ks lípy o obvodu kmene 110 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 925/7 - ostatní 

plocha, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

 

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy 

aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení a podání žádostí o povolení kácení dřevin u příslušných orgánů ochrany 

přírody dle bodu 1a) až 1c) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 13.09.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu žádostí o povolení kácení dřevin  dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 13.09.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 1 
Návrh na uzavření smlouvy o dodávce vody z vodovodu a odvádění 
odpadních vod kanalizací VVPK číslo 27767 pro objekt č.p. 314 v 
podnikatelském areálu Mošnov se společností SmVaK Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02200/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

 

  o uzavření Smlouvy o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací VVPK 

číslo 27767 mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava,                    

IČO: 00845451 a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s, se sídlem 

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 45193665 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu. 

  

2) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru hospodářské 

správy zabezpečil všechny potřebné úkony spojené s uzavřením Smlouvy o dodávce vody z 

vodovodu a odváděním odpadních vod kanalizací VVPK číslo 27767 dle bodu č. 1) tohoto 

usnesení 

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 27.09.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 3 
Výměna řídícího systému domovní předávací stanice Nové radnice 
  
Usnesení číslo: 02201/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výměnu řídícího systému domovní předávací 

stanice pro blok C,D,E Nové radnice firmě STING ENERGO, spol. s r.o. Opletalova 608/2, 

Havířov - Šumbark IČO: 25351508 za cenu nejvýše přípustnou 163.256,60,- Kč bez DPH 

2) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru hospodářské 

správy podepsal objednávku dle bodu 1) tohoto usnesení 
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RM_M 37 
Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem v 
užívání Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02202/RM1822/32 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v rozsahu a způsobem dle 

předloženého materiálu -  fyzickou likvidací a prodejem 

2) jmenuje 

 

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

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

předseda: 

Ing. René Bartoš - vedoucí oddělení údržby odboru hospodářské správy  

                    

členové: 

Petr Hučík - technik IT podpory, Ovanet a.s. 

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

Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 

  

 
 


