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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 04.06.2019 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

01451/RM1822/24 RM_M 0 Schválení programu 24. schůze rady města konané dne 

04.06.2019 

35 

01452/RM1822/24 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

45 

01453/RM1822/24 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti OVANET a.s. 

45 

01454/RM1822/24 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti 

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

45 

01455/RM1822/24 RM_M 13 Zpráva ze zahraničních pracovních cest pana Marka 

Pokorného, ředitele příspěvkové organizace PLATO 

Ostrava, do Itálie (Benátky) ve dnech 8. - 11. 5. 2019,   

a do Francie (Paříž) ve dnech 7. - 11. 2. 2019 

42 

01456/RM1822/24 RM_M 2 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dočerpání dotace 

v rámci “Podmínek dotačního programu na podporu 

sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace 

z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu”                

pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2019 

50 

01457/RM1822/24 RM_M 44 Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt 

„Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ 

50 

01458/RM1822/24 RM_M 48 Souhlas s podáním žádosti o dofinancování sociálních 

služeb pro rok 2019 v rámci Podmínek dotačního 

programu na podporu poskytování sociálních služeb           

a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – 

MPSV státního rozpočtu 

50 

01459/RM1822/24 RM_M 69 Zahájení přípravy projektu a podání žádosti o dotaci    

na projekt „Ozdravné pobyty pro předškoláky“ v rámci 

dotačního programu Moravskoslezského kraje 

50 

01460/RM1822/24 RM_M 43 Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 28 

01461/RM1822/24 RM_M 72 Návrh programu 7. zasedání zastupitelstva města,  

které se bude konat dne 19. června 2019 

28 

01462/RM1822/24 RM_M 77 Odkup akcií obce Mošnov ve Společnosti pro využití 

letiště Ostrava-Mošnov, a.s. 

28 

01463/RM1822/24 RM_M 67 Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého 

hmotného majetku z evidence odboru strategického 

rozvoje 

38 

01464/RM1822/24 RM_M 68 Projednání návrhu uzavření dodatku ke Smlouvě          

o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb 

v obecném hospodářském zájmu s Moravskoslezským 

inovačním centrem Ostrava, a.s. 

38 

01465/RM1822/24 RM_M 59 Poskytnutí účelových neinvestičních transferů na rok 

2019 dotčeným obvodům za součinnost poskytnutou  

v rámci monitoringu výsadeb zeleně projektů “Izolační 

zeleň města Ostrava” 

38 
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01466/RM1822/24 RM_M 45 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1133/2019/OD          

o poskytnutí neinvestiční dotace Ostravské organizaci 

vozíčkářů, spolku 

09 

01467/RM1822/24 RM_M 46 Výjimka z Generelu veřejného osvětlení 09 

01468/RM1822/24 RM_VZ 15 Zadání zpracování investičního záměru akce “Rozšíření 

ul. Karla Svobody před křižovatkou s ul. Vlnitá” 

09 

01469/RM1822/24 RM_MZP 1 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 

obchodní společnosti Moravskoslezské inovační 

centrum Ostrava, a.s. 

90 

01470/RM1822/24 RM_M 4 Návrh na záměr města prodat nemovité věci             

v k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, 

návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh na záměr města 

neprodat nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

08 

01471/RM1822/24 RM_M 6 Návrh na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě          

ev. č. 2500/2018/MJ, ve znění dodatku č. 1,           

na pronájem jednotky č. 3037/5 v domě na ul Horní 

3037/110, Ostrava-Bělský Les. 

08 

01472/RM1822/24 RM_M 8 Předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 4 k nájemní 

smlouvě na pronájem nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad 

Odrou, obec Ostrava, pro městský obvod Ostrava-Jih 

08 

01473/RM1822/24 RM_M 10 Návrh na prodej pozemků v k. ú. Hošťálkovice,          

obec Ostrava 

08 

01474/RM1822/24 RM_M 12 Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní 

smlouvy na část pozemku v k.ú. Vítkovice, obec 

Ostrava pro městský obvod Vítkovice. Předchozí 

souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy         

na část pozemku v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

08 

01475/RM1822/24 RM_M 16 Návrh na souhlas s umístěním stavby            

“Chodník u cementárny” 

08 

01476/RM1822/24 RM_M 17 Návrh na vydání předchozího souhlasu k prodeji 

nemovitého majetku (ul. Na Baranovci) 

08 

01477/RM1822/24 RM_M 18 Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení 

přípojky NN a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě        

o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví 

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

08 

01478/RM1822/24 RM_M 19 Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Michálkovice,  

obec Ostrava, návrh přijmout darem nemovité věci          

v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

01479/RM1822/24 RM_M 20 Návrh koupit nemovité věci a návrh na záměr města 

prodat nemovité věci - vše k.ú. Michálkovice,          

obec Ostrava 

08 

01480/RM1822/24 RM_M 21 Návrh na záměr města prodat pozemky ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy v k. ú. Pustkovec,          

obec Ostrava 

08 

01481/RM1822/24 RM_M 22 Návrh na záměr města nesměnit pozemky, vše          

v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 
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01482/RM1822/24 RM_M 23 Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Krásné Pole,    

obec Ostrava a návrh na jejich svěření městskému 

obvodu Krásné Pole 

08 

01483/RM1822/24 RM_M 24 Návrh přijmout darem nemovitou věc v k.ú. Polanka 

nad Odrou, obec Ostrava 

08 

01484/RM1822/24 RM_M 26 Návrh na neodejmutí nemovitých věcí v k. ú. Čehovice, 

obec Čehovice městskému obvodu Mariánské Hory           

a Hulváky, návrh na záměr města prodat nemovité věci 

v k.ú. Čehovice, obec Čehovice 

08 

01485/RM1822/24 RM_M 27 Návrh prodat pozemek parc.č. 430 v k.ú. Bobrovníky, 

obec Hlučín 

08 

01486/RM1822/24 RM_M 28 Návrh darovat pozemek a uzavřít darovací smlouvu          

a smlouvu o zřízení služebnosti v k. ú. Přívoz 

08 

01487/RM1822/24 RM_M 29 Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc          

v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

08 

01488/RM1822/24 RM_M 30 Návrh uzavřít “Smlouvu o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovitým věcem” -          

k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

08 

01489/RM1822/24 RM_M 31 Žádost o vydání předchozího souhlasu rady města        

s uzavřením dohody o spolupráci mezi statutárním 

městem Ostrava, městským obvodem Moravská 

Ostrava a Přívoz a společností RUBIKON Centrum, 

z.ú. 

08 

01490/RM1822/24 RM_M 32 Návrh na souhlas s trvalým odnětím plnění funkcí lesa  

a souhlas dle § 184a) zákona 183/2006 Sb.,          

pro společnost CONTERA Management s.r.o. 

08 

01491/RM1822/24 RM_M 42 Návrh na záměr pronájmu části pozemku          

parc. č. 3216/4 v k.ú. Radvanice, obec Ostrava. Návrh 

na záměr pronájmu části pozemků v k.ú. Hrabová,  

obec Ostrava Návrh na záměr pronájmu části pozemku 

parc. č. 495/1 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 

08 

01492/RM1822/24 RM_M 49 Návrh na poskytnutí slevy z nájmu, návrh na záměr 

města pronajmout části pozemků v k. ú. Nová Bělá, 

obec Ostrava 

08 

01493/RM1822/24 RM_M 50 Návrh na zřízení odborné pracovní skupiny 08 

01494/RM1822/24 RM_M 52 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Hrabová a v k.ú. 

Vítkovice, obec Ostrava, návrh svěřit nemovité věci   

v k.ú. Hrabová a v k.ú. Vítkovice městským obvodům 

08 

01495/RM1822/24 RM_M 53 Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ,       

obec Ostrava (areál Ostravské univerzity),         

návrh uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě k pozemkům v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 

08 

01496/RM1822/24 RM_M 60 Návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách      

o zřízení věcných břemen pro společnost GasNet, s.r.o. 
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01497/RM1822/24 RM_M 61 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 

zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti pro oprávněné: Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., UPC Česká republika, s.r.o. 

08 

01498/RM1822/24 RM_M 63 Návrh na záměr pronájmu části pozemku              

v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava. Návrh        

na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

01499/RM1822/24 RM_M 65 Návrh na zřízení služebností a návrh na uzavření smluv 

o zřízení služebností pro společnost CROMODORA 

WHEELS s.r.o. a pro společnost MAHLE Behr Ostrava 

s.r.o. 

08 

01500/RM1822/24 RM_M 70 Návrh na budoucí koupi vodovodního řadu              

v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava a uzavřít smlouvu         

o budoucí kupní smlouvě se spol. Abano s.r.o. 

08 

01501/RM1822/24 RM_M 76 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce v k. ú. Slezská 

Ostrava a návrh na uzavření nájemní smlouvy           

v k. ú. Hrabůvka 

08 

01502/RM1822/24 RM_M 1 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Martina 

Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora, do Chorvatska 

(Split) ve dnech 03.-08.05.2019 

30 

01503/RM1822/24 RM_M 56 Schválení účetní závěrky Magistrátu města Ostravy     

a účetní jednotky statutární město Ostrava             

k rozvahovému dni 31. 12. 2018 za účetní období      

1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 

07 

01504/RM1822/24 RM_M 62 Závěrečný účet - zpráva o hospodaření statutárního 

města Ostrava za r. 2018 

07 

01505/RM1822/24 RM_M 35 Návrh na rozdělení volných zdrojů u ZBÚ 07 

01506/RM1822/24 RM_M 34 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací 

zřízených SMO k rozvahovému dni 31.12.2018       

za účetní období 1.1.2018 - 31.12.2018 

07 

01507/RM1822/24 RM_M 36 Úprava rozpočtu 07 

01508/RM1822/24 RM_M 37 Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření SMO 

a orgánu města, Městské policie Ostrava, činnosti      

a hospodaření příspěvkových organizací zřízených 

SMO za I. pololetí 2019 

07 

01509/RM1822/24 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Přezkoumání hospodaření SMO 

2019 a 2020”, poř. č. 096/2019 

07 

01510/RM1822/24 RM_M 64 Navýšení provozních dotací na rok 2019 obchodním 

společnostem Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o., a VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

 

01511/RM1822/24 RM_M 66 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního 

města Ostravy a výnosu daně z hazardních her        

pro období 2019-2020 v oblasti tělovýchovy a sportu 

60 

01512/RM1822/24 RM_M 71 Programy na podporu sportu z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2020 
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01513/RM1822/24 RM_M 54 Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního         

a investičního příspěvku právnické osobě Městská 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 

Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, IČO 00635162, 

z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 

40 

01514/RM1822/24 RM_M 3 Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací 

neupotřebitelné movité věci svěřené k hospodaření 

právnické osobě Knihovna města Ostravy, příspěvková 

organizace 

42 

01515/RM1822/24 RM_M 11 Návrh na uložení odvodu a poskytnutí neinvestičního 

příspěvku Knihovně města Ostravy, příspěvkové 

organizaci 

42 

01516/RM1822/24 RM_M 57 Navýšení neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostrava společnosti Janáčkův máj, 

o.p.s. 

87 

01517/RM1822/24 RM_M 38 Akční plán koncepce sociálního bydlení statutárního 

města Ostravy 

86 

01518/RM1822/24 RM_M 51 Návrh na poskytnutí peněžních prostředků z výnosu 

daní z hazardních her v oblasti sociální péče           

pro rok 2019 

86 

01519/RM1822/24 RM_M 55 Návrh na schválení dodatku č. 7 ke zřizovací listině 

právnické osoby Dětské centrum Domeček, 

příspěvkové organizace 

86 

01520/RM1822/24 RM_M 39 Projednání informace společnosti RESIDOMO, s.r.o. 

ve věci odkanalizování lokality ul. Na Josefské 

80 

01521/RM1822/24 RM_M 7 Návrh na bezúplatné převzetí nedokončeného 

dlouhodobého hmotného majetku do evidence 

investičního odboru MMO v rámci stavby “Výstavba 

bytového domu na ulici Janáčkova, Moravská 

Ostrava”. 

05 

01522/RM1822/24 RM_M 14 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného břemene” 

v souvislosti se stavbami uvedenými v rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

05 

01523/RM1822/24 RM_M 58 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo      

č. 2126/2018/OI/VZKÚ ke stavbě “Rekonstrukce         

ul. Mánesova” 

05 

01524/RM1822/24 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu      

a uzavření Smlouvy příkazní na výkon technického 

dozoru stavebníka při realizaci stavby “Rekonstrukce 

VO oblast Kafkova - Nemocniční” 

05 

01525/RM1822/24 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ve Staré Bělé, 

ulice Mitrovická - odkup PD”, poř. č. 101/2019 

05 

01526/RM1822/24 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kotelny - ZŠ Polanka 

nad Odrou”, poř. č. 82/2019 
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01527/RM1822/24 RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu       

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní          

na zpracování projektových dokumentací, plánu BOZP 

vč. výkonu autorského dozoru pro realizaci stavby 

“Rekonstrukce kanalizace na Prokešově náměstí”,      

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

05 

01528/RM1822/24 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Multifunkční parkovací dům u MNO 

(DSP+DPS)”, poř. č. 06/2019 

05 

01529/RM1822/24 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Odstranění kanalizace v ul. Františky 

Stránecké”, poř. č. 073/2019 

05 

01530/RM1822/24 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Dostavba kanalizace a rekonstrukce 

vodovodu v ul. U Hrůbků (PD+AD+IČ)”,              

poř. č. 68/2019 

05 

01531/RM1822/24 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Autobusová zastávka MK ul. Karla 

Svobody”, poř. č. 80/2019 

05 

01532/RM1822/24 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Demolice obytných objektů 

Ostrava-Muglinov”, poř. č. 085/2019 

05 

01533/RM1822/24 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Revitalizace areálu bývalých kasáren 

Hranečník-oplocení areálu”, poř. č. 095/2019 

05 

01534/RM1822/24 RM_M 73 Nezávislí porotci 89 

01535/RM1822/24 RM_M 74 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí    

do majetku města 

89 

01536/RM1822/24 RM_M 75 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu 

změny č.1 územního plánu Vřesina 

89 

01537/RM1822/24 RM_VZ 16 Soutěž o návrh “Parkovací dům u krajského úřadu”, 

poř. č. 77/2019 

89 

01538/RM1822/24 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Úklidové práce Nová radnice”,      

poř. č. 037/2019 

84 

01539/RM1822/24 RM_VZ 12 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výměnu 

koberce v zasedacím sále 306 Nové radnice 

84 

01540/RM1822/24 RM_M 15 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 21 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 47 Vypovězení smlouvy o poskytování služby 

elektronických komunikací uzavřené s firmou 

CAMEA, spol. s r.o. 

09 

  RM_M 25 Návrh na poskytnutí dotace spolku Hokejový klub RT 

TORAX PORUBA 2011 v rámci výběrového řízení  

na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu 

statutárního města Ostravy na rok 2019 v oblasti 

Vrcholového sportu 

91 

  RM_M 5 Návrh úplatně nabýt/nenabýt nemovité věci            

v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

  RM_M 33 Schválení objednávek v rámci akce “Ostrava v Praze” 87 

  RM_M 41 Odpověď na petici – „STOP kyselině sírové                

v Hrabové“ 

80 
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  RM_M 9 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu - 

Asociace TRIGON a návrh na záměr města 

nepronajmout části pozemků v k.ú. Poruba            

a k.ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

  RM_VZ 14 Zpracování projektové dokumentace návrhu interiérů 

zasedacích místností magistrátu 

84 

  RM_M 40 Odpověď na petici “Stop drcení odpadů v Hrabové” 80 
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RM_M 0 
Schválení programu 24. schůze rady města konané dne 04.06.2019 
  
Usnesení číslo: 01451/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 24. schůze rady města konané dne 04.06.2019 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 01452/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, 
PSČ 702 00, IČO 61974757, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

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

systému odměňování členů TOP managementu společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti              

EKOVA ELECTRIC a.s. schválit podnikatelský plán na rok 2019 obchodní společnosti  

EKOVA ELECTRIC a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti                

EKOVA ELECTRIC a.s. pro rok 2019  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti          
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EKOVA ELECTRIC a.s.  schválit dodatek smlouvy o výkonu funkce mezi společností  

EKOVA ELECTRIC a.s. a členem představenstva společnosti EKOVA ELECTRIC a.s.           

dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti          

EKOVA ELECTRIC a.s.  schválit smlouvy o výkonu funkce  mezi společností           

EKOVA ELECTRIC a.s. a členy představenstva společnosti EKOVA ELECTRIC a.s.            

dle příloh č. 3, 4 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 01453/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní 
společnosti OVANET a.s., se sídlem Ostrava-Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, IČO 
258 575 68, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

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

systému odměňování člena TOP managementu společnosti OVANET a.s. dle přílohy          

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
doplatek prémií a bonusů za rok 2018 člena TOP managementu společnosti OVANET a.s.         

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti OVANET a.s. za rok 2018 dle přílohy         

č. 2 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti OVANET a.s. za rok 2018, jejíž součástí je zpráva         

o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou, vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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5) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku obchodní společnosti OVANET a.s. za rok 2018 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
o rozdělení zisku obchodní společnosti OVANET a.s. za rok 2018 dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

7) souhlasí 

  
s uzavřením dodatku  č. 2 smlouvy mezi obchodní společností OVANET a.s., se sídlem Ostrava 

- Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, IČO 25857568,  a společností CSA, spol. s.r.o.,       

se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Švabinského 1749/19, PSČ 702 00, IČO 61972380         

ve věci poskytování auditorských služeb na rok 2019 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01454/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem 
Československé armády 877/20, Ostrava - Slezská Ostrava, PSČ 710 00, IČO 476 74 725, 
jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

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

systému odměňování člena TOP managementu společnosti Technické služby, a.s.          

Slezská Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
doplatek prémií a bonusu člena TOP managementu společnosti Technické služby, a.s.        

Slezská Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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3) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava         

za rok 2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava  

za rok 2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava za rok 2018, včetně 

zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

6) projednala 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava za rok 2018 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
o rozdělení zisku obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava za rok 2018         

dle důvodové zprávy předloženého materiálu, v souladu s přílohou č. 4 

  

8) určuje 

  
obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem           

Československé armády 877/20, Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ 710 00, IČO 476 74 725, za 

auditora prof. Ing. Janu Buchtovou, CSc., adresa: XXXXXXX , PSČ 716 00, Ostrava, v rozsahu            

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Zpráva ze zahraničních pracovních cest pana Marka Pokorného, ředitele 
příspěvkové organizace PLATO Ostrava, do Itálie (Benátky) ve dnech  
8. - 11. 5. 2019, a do Francie (Paříž) ve dnech 7. - 11. 2. 2019 
  
Usnesení číslo: 01455/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 00556/RM1822/10 
  
Rada města 
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1) projednala 

  
zprávu ze zahraničních pracovních cest pana Marka Pokorného, ředitele příspěvkové organizace 

PLATO Ostrava, do Itálie (Benátky) ve dnech 8. - 11. 5. 2019, a do Francie (Paříž) ve dnech      

7. - 11. 2. 2019 za účelem účasti na preview 

  

 
RM_M 2 
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dočerpání dotace v rámci 
“Podmínek dotačního programu na podporu sociálních služeb          
a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního 
rozpočtu” pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 01456/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 10074/RM1418/136 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dočerpání dotace v rámci “Podmínek dotačního 

programu na podporu sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - 

MPSV státního rozpočtu” pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2019 prostřednictvím 

souhrnné žádosti statutárního města Ostravy dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění všech potřebných podkladů pro předložení souhrnné žádosti města Ostravy                 

o dočerpání dotace v rámci “Podmínek dotačního programu na podporu sociálních služeb            

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

pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2019 v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 

rozhodne kladně o podání uvedené žádosti 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 04.07.2019 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 44 
Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na projekt „Komunitní centrum – VŠICHNI 
SPOLU“ 
  
Usnesení číslo: 01457/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
50 
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k usnesení č. 08946/RM1418/125 
k usnesení č. 00128/RM1822/4 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 

který by měl být uzavřen mezi statutárním městem Ostrava - městským obvodem Poruba        

se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba, IČO: 00845451 a poskytovatelem 

dotace Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692         

na financování projektu „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ dle přílohy                  

č. 1 předloženého materiálu, za podmínky souhlasu zastupitelstva města s prodloužením termínu 

realizace projektu dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a za podmínky,  

že zastupitelstvo kraje rozhodne o změně prodloužení termínu realizace a uzavření Dodatku         

č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyslovit souhlas s prodloužením termínu realizace projektu dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Poruba 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 31.10.2019 

 starostka městského obvodu Poruba 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) toho usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 19.06.2019 

 starostka městského obvodu Poruba 
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RM_M 48 
Souhlas s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb          
pro rok 2019 v rámci Podmínek dotačního programu na podporu 
poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace      
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 01458/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o dofinancování sociálních 

služeb pro rok 2019 v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních 

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

prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy 

  

2) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

o zajištění veškerých úkonů potřebných pro podání souhrnné žádosti statutárním městem 

Ostrava v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního programu na podporu poskytování 

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

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Patrik Hujdus, T: 02.07.2019 

 starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
 

RM_M 69 
Zahájení přípravy projektu a podání žádosti o dotaci na projekt 
„Ozdravné pobyty pro předškoláky“ v rámci dotačního programu 
Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 01459/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci na projekt „Ozdravné pobyty                

pro předškoláky“ z dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty“ (ŽPZ/04/2018) 

vyhlášeného Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18  Ostrava,           

IČO: 70890692 
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2) žádá 

  
městský obvod Martinov 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci a všech 

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

programu „Příspěvky na ozdravné pobyty“, v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 

rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodě1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Kavalková Jolana, T: 30.10.2019 

 starostka městského obvodu Martinov 

  
3) žádá 

  
městský obvod Martinov 

o zajištění předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci specifikace nároků                

na rozpočet městského obvodu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Kavalková Jolana, T: 30.04.2020 

 starostka městského obvodu Martinov 

  
 

RM_M 43 
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 01460/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva města s tím, že: 

a) usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu doporučuje zastupitelstvu města vyřadit       

ze sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu doporučuje zastupitelstvu města ponechat  

ve sledování k další kontrole plnění usnesení zastupitelstva města 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit informaci o plnění usnesení zastupitelstva města dle bodu 1) tohoto usnesení          

ke schválení na 7. zasedání zastupitelstva města 
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 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 72 
Návrh programu 7. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 19. června 2019 
  
Usnesení číslo: 01461/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 7. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 19. června 

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

materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 77 
Odkup akcií obce Mošnov ve Společnosti pro využití letiště 
Ostrava-Mošnov, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01462/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o koupi akcií obchodní společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, 

a.s., IČO: 607 92 914, se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov, a to 300 kusů kmenových akcií       

na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč od obce Mošnov,      

IČO: 006 00 792, se sídlem č.p. 96, 742 51 Mošnov, za kupní cenu ve výši 3.600.000,- Kč        

a o uzavření kupní smlouvy o převodu akcií mezi statutárním městem Ostrava, obcí Mošnov    

a společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s., IČO: 476 73 168, se sídlem     

Na Jízdárně 1245/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

zvyšují kapitálové výdaje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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na § 3639, pol. 6201, ORJ 125 o 3 600 tis. Kč 

snižuje se rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 3 600 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 67 
Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku          
z evidence odboru strategického rozvoje 
  
Usnesení číslo: 01463/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku z evidence odboru strategického 

rozvoje v celkové pořizovací ceně 314 184, -Kč 

  

2) jmenuje 

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

č. 2/2007”, ve složení: 

předseda: Bc. Jan Ševčík, DiS., odbor strategického rozvoje 

členové:  Jiřina Dudová, odbor strategického rozvoje 

               Helena Kopitzová, odbor financí a rozpočtu 

  

 
RM_M 68 
Projednání návrhu uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí 
vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském 
zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01464/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
38 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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k usnesení č. 08763/RM1418/122 
k usnesení č. 2185/ZM1418/34 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

 

o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb      

v obecném hospodářském zájmu (ev. č. 1453/2018/OSR) mezi společností Moravskoslezské 

inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, 708 00 Ostrava – Pustkovec, 

IČO 25379631, Statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, se sídlem           

28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi, Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 59 
Poskytnutí účelových neinvestičních transferů na rok 2019 dotčeným 
obvodům za součinnost poskytnutou v rámci monitoringu výsadeb 
zeleně projektů “Izolační zeleň města Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 01465/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelových neinvestičních transferů na rok 2019 dotčeným obvodům dle přílohy         

č. 1 předloženého materiálu v celkové výši 71 000 Kč na refundaci mzdových nákladů, nákladů 

na pohonné hmoty či nákladů na externí služby, vše v souvislosti s monitoringem výsadeb zeleně 

projektů “Izolační zeleň města Ostrava” 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují běžné výdaje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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ORJ 300 § 3745, pol. 5169                                                  o 71 tis. Kč 

u města Ostravy: 

- zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG  505                   o 23 tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG  522                   o  6 tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG  519                   o  3  tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG  523                   o  3  tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG  509                   o  3  tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG  504                   o  5  tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG  507                   o  4  tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG  521                   o  3  tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG  510                   o  4  tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG  514                   o  4  tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG  503                   o  4  tis. Kč 

ORJ 120 § 6330, pol. 5347, ÚZ 3637, ORG  502                   o 9  tis. Kč 

  

u městského obvodu Poruba 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3637, ORG  505                             o 23 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                              o 23 tis. Kč   

  

u městského obvodu Svinov 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3637, ORG  522                             o 6 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                              o 6 tis. Kč   

   

u městského obvodu Martinov 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3637, ORG  519                             o 3 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                              o 3 tis. Kč   

  

  

u městského obvodu Třebovice 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3637, ORG  523                             o 3 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                              o 3 tis. Kč   

   

  

u městského obvodu Pustkovec 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3637, ORG  509                            o 3 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                              o 3 tis. Kč  

  

  

u městského obvodu Ostrava - Jih 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3637, ORG  504                             o 5 tis. Kč 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                              o 5 tis. Kč   

  

  

u městského obvodu Vítkovice 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3637, ORG  507                             o 4 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                              o 4 tis. Kč  

   

  

u městského obvodu Hrabová 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3637, ORG  521                           o 3 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                              o 3 tis. Kč  

   

u městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3637, ORG  510                           o 4 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                              o 4 tis. Kč  

u městského obvodu Nová Ves 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3637, ORG  514                             o 4 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                              o 4 tis. Kč  

   

  

u městského obvodu Slezská Ostrava 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3637, ORG  503                            o 4 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                              o 4 tis. Kč  

   

  

u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

zvyšují převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3637, ORG  502                             o 9 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 3637                                              o 9 tis. Kč  

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu                                                                             

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.06.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 
 
 

RM_M 45 
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1133/2019/OD o poskytnutí 
neinvestiční dotace Ostravské organizaci vozíčkářů, spolku 
  
Usnesení číslo: 01466/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) rozhodnout o navýšení neinvestiční dotace o 48 tis. Kč Ostravské organizaci vozíčkářů, 

spolku, IČO: 66933579, Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh na spolufinancování provozu 

alternativní dopravy imobilních občanů 

b) rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace 

č. smlouvy 1133/2019/OD, uzavřené dne 18.3.2019 mezi statutárním městem Ostrava              

a Ostravskou organizací vozíčkářů, spolkem, IČO: 66933579, se sídlem: Horymírova 3054/121, 

700 30 Ostrava-Zábřeh, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit  rozpočtové opatření, kterým se: 

sníží 

kapitálové výdaje: 

na § 2212, pol. 6121, ORG 0000000003093, ORJ 0100                                 o 48 tis. Kč 

zvýší 

běžné výdaje: 

na § 4359, pol. 5222, ORJ 0100                                                                       o 48 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení bod 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 
 

RM_M 46 
Výjimka z Generelu veřejného osvětlení 
  
Usnesení číslo: 01467/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
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rada města 
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1) projednala 

  
žádost Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace o zpoždění 

rozsvícení veřejného osvětlení dle Přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s udělením výjimky z Generelu veřejného osvětlení města Ostravy a zpožděným rozsvícením 

veřejného osvětlení dle důvodové zprávy 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru dopravy 

informovat žadatele a Ostravské komunikace, a.s. 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 21.06.2019 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_VZ 15 
Zadání zpracování investičního záměru akce “Rozšíření ul. Karla 
Svobody před křižovatkou s ul. Vlnitá” 
  
Usnesení číslo: 01468/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Rozšíření ul. Karla Svobody před křižovatkou s ul. Vlnitá” za cenu 129 000,- Kč bez DPH   

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu mezi Statutárním městem Ostrava a společností 

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

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í 

kapitálové výdaje 

§ 2212, pol. 6342 ORG 0000000003408, ORJ 100                                  o 160 tis. Kč 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 26/94  
 

zvýší 

kapitálové výdaje 

§ 2212, pol. 6121, ORJ 100                                                                      o 160 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_MZP 1 
Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti 
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01469/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci na jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Moravskoslezské 

inovační centrum Ostrava, a.s. se sídlem Ostrava, Pustkovec, Technologická 372/2, PSČ 708 00, 

IČO 25379631, konané dne 20. června 2019 hlasovat: 

A) PRO v bodě programu číslo: 

2. Projednání zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018, zprávy o 

vztazích, výroční zprávy za rok 2018 roční účetní závěrky dle přílohy č. 2 

3. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2018, stanovisko auditora 

4. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2018 

5. Schválení nových členů dozorčí rady 

B) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Macura, MBA, T: 20.06.2019 

 primátor 

  
 
 



Statutární město Ostrava 
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RM_M 4 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Skalice                   
u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, návrh na záměr města neprodat 
nemovitou věc v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh na záměr 
města neprodat nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01470/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,         

a to část pozemku p.p.č. 1226/9, o výměře cca 10 m2 - dle zákresu v příloze č. 2/1 předloženého 

materiálu 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,            

a to pozemky: 

- p.č.st. 1747, 

- p.č.st. 2590/1, 

- p.č.st. 2600/1, 

- p.č.st. 3261 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) až 2) zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 
 

RM_M 6 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ev. č. 2500/2018/MJ, 
ve znění dodatku č. 1, na pronájem jednotky č. 3037/5 v domě na ul Horní 
3037/110, Ostrava-Bělský Les. 
  
Usnesení číslo: 01471/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ev. č. 2500/20108/MJ           

ze dne 20. 6. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2018, jejímž předmětem je pronájem 

jednotky č. 3037/5, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití - byt, o velikosti 

1+kk, umístěné ve 2. nadzemním podlaží bytového domu  č. p. 3037, část obce Bělský Les, 

který stojí na pozemku parc. č. 126/11, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Dubina u Ostravy, 

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

panem JXXXXXXXXX PXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, 

z důvodu prodloužení doby nájmu, a to do 30. 9. 2019, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. 

  

 
RM_M 8 
Předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě         
na pronájem nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,        
pro městský obvod Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 01472/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, se sídlem Horní 3,                       

700 30 Ostrava-Hrabůvka, předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě        

ev. č. 8/032/25/14 ze dne 16. 4. 2014, ve znění dodatku č. 1 ev. č. 8/032/25.1/14 ze dne             

14. 3. 2016, dodatku č. 2 ev. č. 8/032/25.2/14 ze dne 14. 12. 2017 a dodatku                             

č. 3 ev. č. 8/032/25.3/14 ze dne 10. 5. 2018, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor  

o výměře 871,85 m2 v budově č.p. 2948, která je součástí pozemku p.č.st. 4591, zastavěná plocha 

a nádvoří v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, svěřené tomuto městskému obvodu               

(ul. U Hrůbků x ul. V Zálomu) 

 

se spolkem Cirkus trochu jinak, z.s. 

se sídlem Hlavní 34, 742 85 Vřesina, IČO: 228 78 670 

kterým dochází k rozšíření pronajatých prostor o 52,97 m2 s výší nájemného 10,14 Kč/m2/rok, 

a to v souladu s čl. 7, odst. 9 písmene u) bodu 4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013,           

Statut města, ve znění pozdějších změn a doplňků. 
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RM_M 10 
Návrh na prodej pozemků v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01473/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem prodat pozemky v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava: 

 - parc. č. 247/23 

 - parc. č. 247/24, 

nesvěřené městskému obvodu 

manželům 

XXXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX a XXXX XXXXX XXXXXXXXXX, rok 

narození XXXX, oba bytem XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXX 

za cenu obvyklou v celkové výši 82.255,80 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 12 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy             
na část pozemku v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava pro městský obvod 
Vítkovice. Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy 
na část pozemku v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01474/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

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

703 79 Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 199/3, zahrada,           

o výměře 108 m2, svěřený tomuto městskému obvodu, v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava          



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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(lokalita ul. Přerušená) na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou jeden rok, a to vždy k 1. říjnu 

kalendářního roku, za účelem využití této části pozemku jako zahrada, 

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

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

  

2) vydává 

  
pro statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice, se sídlem Československé armády 

325/106, 715 00 Ostrava - Michálkovice (ul. Radvanická) 

předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku p.p.č. 614/10, ost. plocha - 

silnice, o výměře 314 m
2
, svěřený tomuto městskému obvodu, v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

s panem 

XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXX, 

za účelem vybudování zpevněné plochy - parkovacího stání a vybudování   sjezdu z/na              

ul. Radvanickou v rámci realizace stavby “Bytový dům na ulici Československé armády, 

Ostrava - Michálkovice”, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou delší než 3 měsíce, 

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

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

  

 
RM_M 16 
Návrh na souhlas s umístěním stavby “Chodník u cementárny” 
  
Usnesení číslo: 01475/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby  “Chodník u Cementárny”, realizované mj. na částech pozemků: 

- p.p.č. 438/6, 

- p.p.č. 440/4, 

- p.p.č. 460/10, 

- p.p.č. 1022/3, 

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

dle situace stavby (listů 1-3), která je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 

pro žadatele městský obvod Vítkovice 

  

 
RM_M 17 
Návrh na vydání předchozího souhlasu k prodeji nemovitého majetku 
(ul. Na Baranovci) 
  
Usnesení číslo: 01476/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas s prodejem nemovitého majetku městským obvodem Slezská Ostrava          

v souladu s ustanovením čl. 7 odst. (3) písm. a) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013,          

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

- pozemku parc. č. 964/6, 

- pozemku parc. č. 973/5, 

- pozemku parc. č. 973/6, 

- pozemku parc. č. 980/5 

a 

- podílu o velikosti 748/1000 na stavbě, a to budově č.p. 1975, bytový dům, stojící na pozemku 

parc. č. 964/6, 

- podílu o velikosti 748/1000 na stavbě, a to budově č.p. 1976, bytový dům, stojící na pozemku 

parc. č. 973/6, 

- podílu o velikosti 748/1000 na stavbě, a to budově č.p. 1977, bytový dům, stojící na pozemku 

parc. č. 973/5, 

- podílu o velikosti 748/1000 na stavbě, a to budově č.p. 1978, bytový dům, stojící na pozemku 

parc. č. 980/5, 

to vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy,           

svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava  

  

 
RM_M 18 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení přípojky NN             
a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene          
k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01477/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV v pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 1710 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava-Kunčičky 906, NN” 

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



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 32/94  
 

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV k pozemku: 

parc. č. 1710 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 19 
Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava,          
návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01478/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem směnit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to: 

části nemovité věci ve vlastnictví fyzických osob, tj. manželů Ing. XXXXXX XXXXXXXXX, 

rok narození XXXX a XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, oba bydliště 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

- části pozemku p.p.č. 427/11, zahrada, o celkové výměře 86 m2, dle geometrického plánu          

č. 2142-162/2018 označené jako díly f), g), h), které jsou sloučeny do části pozemku            

p.p.č. 492/6, trvalý travní porost, o výměře 94 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

svěřeného městskému obvodu Michálkovice, dle téhož geometrického plánu označené jako díl 

i), a vše dále označeno jako pozemek p.p.č. 492/6, ost. plocha, ost. komunikace, o celkové 

výměře 180 m2 za části nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřená 

městskému obvodu Michálkovice: 

- části pozemku p.p.č. 492/6, trvalý travní porost, o celkové výměře 2 m2, dle geometrického 

plánu č. 2142-162/2018 označené jako díly b) a c),  které jsou sloučeny do části pozemku   

p.p.č. 427/11, zahrada, o výměře 2052 m2, dle téhož geometrického plánu  označené jako díl a), 

ve vlastnictví manželů Ing. XXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX a XXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, oba bydliště XXXXXXXXXXX XX 

a vše dále označeno jako pozemek p.p.č. 427/11, zahrada, o celkové výměře 2054 m2, 

a s návrhem uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, podle které 

statutární město Ostrava uhradí manželům XXXXXX a XXXXXXX rozdíl mezi obvyklými 

cenami předmětů směny částku ve výši 33.740,- Kč 
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2) souhlasí 

  
s návrhem přijmout darem nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemky: 

- parc.č. 2938, 

- parc.č. 3593/55, 

- parc.č. 3593/57, 

- parc.č. 3593/58 

od Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 659 93 390, sídlo Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - 

Nusle 

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

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit: 

- nově vzniklý pozemek p.p.č. 492/6, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. Michálkovice,         

obec Ostrava, uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 

Michálkovice, 

- nemovité věci, uvedené v bodu 2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 

Svinov 

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

pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava 

nabude do svého vlastnictví 

  

4) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo: 

- nově vzniklý pozemek p.p.č. 492/6, ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. Michálkovice,          

obec Ostrava, uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 

Michálkovice, 

- nemovité věci, uvedené v bodu 2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 

Svinov 

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

pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava 

nabude do svého vlastnictví 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 20 
Návrh koupit nemovité věci a návrh na záměr města prodat nemovité 
věci - vše k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01479/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku p.p.č. 300/51, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 179 m2,                        

která je dle geometrického plánu č. 2216-113/2019 oddělena a označena jako díl a), 

- část pozemku p.č.st. 552, zast. plocha a nádvoří, o výměře 7 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 2216-113/2019 odddělena a označena jako díl b), 

obě části sloučeny a dle téhož geometrického plánu nově označeny jako pozemek p.p.č. 300/73, 

ost. plocha, ost. komunikace 

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

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou v celkové výši 74.940,- Kč 

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

to vše za podmínky, že před podpisem kupní smlouvy bude z listu vlastnictví č. 396 vedeného 

pro k.ú. Michálkovice, obec Ostrava na náklady vlastníka nemovitých věcí vymazáno zástavní 

právo smluvní 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem koupit část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku  p.p.č.  296/6,  orná půda, o výměře 38 m2, která je dle geometrického  plánu         

 

č. 2216-113/2019 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 296/10, ost. plocha, ost. 

komunikace, 

od vlastníka XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště 

XXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou ve výši 15.390,- Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nově vzniklé nemovité věci, 
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uvedené v bodu 1) a 2) tohoto usnesení,  jakožto majetek svěřený městskému obvodu 

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

Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité věci 

statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

4) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nově vzniklé nemovité věci, uvedené v bodu 1) a 2) 

tohoto usnesení,  jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst.          

1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 

a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

5) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava,         

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Michálkovice, a to: 

- část pozemku p.p.č. 614/12, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 46 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2169-91/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 614/47, 

ost. plocha, ost. komunikace 

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

  

6) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava,         

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Michálkovice, a to: 

- část pozemku p.p.č. 92/1, ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 890 m2, která je dle 

pracovní verze geometrického plánu č. 2209-16/2019 oddělena a nově označena jako pozemek 

p.p.č. 92/21, ost. plocha, manipulační plocha 

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

  

7) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava,          

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Michálkovice, a to: 

- část pozemku p.p.č. 92/1, ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 178 m2, která je dle 

pracovní verze geometrického plánu č. 2209-16/2019 oddělena a nově označena jako pozemek 

p.p.č. 92/22, ost. plocha, manipulační plocha 

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

  
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava,              

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Michálkovice, a to: 

- část pozemku p.p.č. 92/1, ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 302 m2, která je dle 

pracovní verze geometrického plánu č. 2209-16/2019 oddělena a nově označena jako pozemek 

p.p.č. 92/23, ost. plocha, manipulační plocha 

- pozemek p.č.st. 1499 

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

  

9) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava,        

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Michálkovice, a to: 

- část pozemku p.p.č. 92/1, ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 374 m2, která je dle 

pracovní verze geometrického plánu č. 2209-16/2019 oddělena a nově označena jako pozemek 

p.p.č. 92/24, ost. plocha, manipulační plocha 

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

  

10) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) až 9) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 21 
Návrh na záměr města prodat pozemky ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01480/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se záměrem města prodat pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Pustkovec, 

obec Ostrava, a to pozemky nebo jejich částí včetně součástí a příslušenství, oddělené dle GP č. 

5736-76/2019 vyhotoveného pro k.ú. Pustkovec: 
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- pozemek parc. č. 4685/89 

- část pozemku parc. č. 4685/59 o výměře 339 m2 nově označená jako pozemek parc. č. 4685/125 

- část pozemku parc. č. 4685/59 o výměře 333 m2 nově označená jako pozemek parc. č. 4685/126 

- část pozemku parc. č. 4684/1 o výměře 575 m2 nově označená jako pozemek parc. č. 4684/1 

- část pozemku parc. č. 4684/1 o výměře 202 m2, nově označená jako pozemek parc. č. 4684/3 

- část pozemku parc. č. 4685/87 o výměře 1022 m2, nově označená jako pozemek parc. č. 

4685/127 

- část pozemku parc. č. 4685/63 o výměře 878 m2, nově označená jako pozemek parc. č. 

4685/131, 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo prodat všechny tyto výše 

uvedené nemovité věci (částí pozemků) včetně součástí a příslušenství společně, nebo 

kteroukoliv z nich jednotlivě, případně i více uvedených věcí, přičemž zároveň  doporučuje 

zastupitelstvu města, aby si rovněž vyhradilo právo tento záměr kdykoliv zrušit 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 22 
Návrh na záměr města nesměnit pozemky, vše v k.ú. Přívoz,          
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01481/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 

  
 
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit 

pozemek p. p. č. 576, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

nesvěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

za 

pozemek p. p. č. 232/2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví společnosti INDIS, spol. s r.o., 

se sídlem Ostrava - Přívoz, Hlučínská 1102/69, PSČ 70200, IČO 619 45 862 
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2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 23 
Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava a návrh  
na jejich svěření městskému obvodu Krásné Pole 
  
Usnesení číslo: 01482/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem směnit nemovité věci 

- část pozemku parc.č. 197/2 o výměře 25 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřenou městskému obvodu Krásné Pole, která je dle geometrického plánu č. 2231- 219/2018 

vyhotoveného pro k.ú. Krásné Pole označena jako pozemek parc.č. 197/2 díl b) v k.ú. Krásné 

Pole, obec Ostrava a sloučena do pozemku parc.č. 197/1 

- část pozemku parc.č. 197/2 o výměře 1 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou 

městskému obvodu Krásné Pole, která je dle geometrického plánu č. 2231-219/2018 

vyhotoveného pro k.ú. Krásné Pole označena jako pozemek parc.č. 197/4 v k.ú. Krásné Pole, 

obec Ostrava 

za 

- část pozemku parc.č. 196/1 o výměře 16 m2 ve vlastnictví žadatele, která je dle geometrického 

plánu č. 2231-219/2018 vyhotoveného pro k.ú. Krásné Pole označena jako pozemek parc.č. 

196/5 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 

- část pozemku parc.č. 197/1 o výměře 9 m2 ve vlastnictví žadatele, která je dle geometrického 

plánu č. 2231-219/2018 vyhotoveného pro k.ú. Krásné Pole označena jako pozemek             

parc.č. 197/1 díl c) v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava a sloučena do pozemku parc.č. 197/2 

ve vlastnictví 

XXX XXXXXXXX, rok nar. XXXXX bydliště X XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXX 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č.3 předloženého materiálu, podle které statutární město 

Ostrava uhradí rozdíl v obvyklých cenách ve výši 9.200,-Kč. 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemky parc.č. 196/5 o výměře 16 m2 a parc.č. 197/1 díl c)         

o výměře 9 m2 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, které nově vzniknou na základě geometrického 

plánu č. 2231-219/2018 vyhotoveného pro k.ú. Krásné Pole, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Krásné Pole dle čl. 9 odst. (1) písm b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, v úplném znění, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude 

předmětné nemovité věci do svého vlastnictví   

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit pozemky parc.č. 196/5 o výměře 16 m2 a parc.č. 197/1 díl c) o výměře 9 m2 , oba v k.ú. 

Krásné Pole, obec Ostrava , které nově vzniknou  na základě geometrického plánu č. 

2231-219/2018 pro k.ú. Krásné Pole, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Krásné Pole, 

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

znění, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude předmětné nemovité věci do svého 

vlastnictví  

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 24 
Návrh přijmout darem nemovitou věc v k.ú. Polanka nad Odrou,      
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01483/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem přijmout darem 

- část pozemku parc.č. 426/1 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

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

zastoupeném  Správou silnic  Moravskoslezského  kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem  
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Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací 

dle přílohy č. 3, která je přílohou předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 26 
Návrh na neodejmutí nemovitých věcí v k. ú. Čehovice, obec Čehovice 
městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, návrh na záměr města 
prodat nemovité věci v k.ú. Čehovice, obec Čehovice 
  
Usnesení číslo: 01484/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout neodejmout spoluvlastnické podíly ve výši  1/24 k pozemkům, a to: 

- parc.č. 1188  orná půda, 

- parc.č. 1378  vodní plocha, 

- parc.č. 1492  lesní pozemek, 

vše v k. ú. Čehovice, obec Čehovice 

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

ve znění pozdějších předpisů, ze svěření městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky  

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Čehovice, obec Čehovice, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, a to: 

spoluvlastnické podíly ve výši 1/24 k pozemkům: 

- parc.č. 1188 orná půda, 

- parc.č. 1378 vodní plocha, 

- parc.č. 1492 lesní pozemek 

vše v k.ú. Čehovice, obec Čehovice 

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

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 27 
Návrh prodat pozemek parc.č. 430 v k.ú. Bobrovníky, obec Hlučín 
  
Usnesení číslo: 01485/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem prodat 

pozemek parc.č. 430 v k.ú. Bobrovníky, obec Hlučín, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

nesvěřený městskému obvodu 

do vlastnictví Města Hlučín, Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín, IČO: 003 00 063 

za sjednanou kupní cenu ve výši 177.482,80 Kč, z toho DPH ve výši 30.802,80 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem prodat 

pozemek parc.č. 430 v k.ú. Bobrovníky, obec Hlučín, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

nesvěřený městskému obvodu 

do vlastnictví Českého svazu chovatelů, z.s., základní organizace Bobrovníky, Požárnická 

294/16, Bobrovníky, 748 01 Hlučín, IČO: 750 56 402  

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 28 
Návrh darovat pozemek a uzavřít darovací smlouvu a smlouvu o zřízení 
služebnosti v k. ú. Přívoz 
  
Usnesení číslo: 01486/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem darovat pozemek 

p. p. č. 562/4 v k. ú. Přívoz , obec Ostrava 

Moravskoslezskému kraji se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupenému Správou 

silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1,           

702 23 Ostrava,   IČO 708 90 692 

a uzavřít darovací smlouvu v rámci “Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti”       

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

provozování, údržby, opravy, rekonstrukce, provádění úprav za účelem modernizace nebo 

zlepšení    výkonnosti vodovodního řadu DN 300 a kanalizační stoky DN 500 k pozemku 

p. p. č. 562/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

s povinným: 

Moravskoslezský kraj 

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

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 708 90 692, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření darovací smlouvy v rámci  

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

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 29 
Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k. ú. Hrabová,          
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01487/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc.č. 2090/23  v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřený městskému obvodu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 30 
Návrh uzavřít “Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva       
k nemovitým věcem” - k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01488/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
08 

 
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s návrhem uzavřít s převodcem Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, příslušným hospodařit s majetkem státu ”Smlouvu o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovitým věcem” - dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,           

jejímž předmětem je bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k.ú. Petřkovice u Ostravy,        

obec Ostrava, a to pozemků: 

- parc.č. 1906/3, 

- parc.č. 1906/7, 

o jejichž nabytí rozhodlo zastupitelstvo města dne 22. 5. 2019 usnesením č. 0315/ZM1822/6 
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2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 31 
Žádost o vydání předchozího souhlasu rady města s uzavřením dohody 
o spolupráci mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Moravská Ostrava a Přívoz a společností RUBIKON Centrum, z.ú. 
  
Usnesení číslo: 01489/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
08 

 
Rada města 
  
1) vydává 

  
v souladu s článkem 7 odst. (9) písm. c) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, předchozí souhlas s uzavřením dohody o spolupráci mezi statutárním městem Ostrava, 

městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a společností RUBIKON Centrum, z.ú.,      

IČO 604 46 871, se sídlem Novákových 439, Praha 8 - Libeň 180 00, pobočka Ostrava,         

U Tiskárny 3, 702 00 Ostrava, ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 32 
Návrh na souhlas s trvalým odnětím plnění funkcí lesa a souhlas dle § 
184a) zákona 183/2006 Sb., pro společnost CONTERA Management s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01490/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
08 

Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s trvalým odnětím plnění funkcí lesa, a to pozemků: 

- parc. č. 331- lesní pozemek 

- parc. č. 332 - lesní pozemek 

- parc. č. 341- lesní pozemek 

- parc. č. 335 - lesní pozemek 

vše v k. ú. Hrušov, obec Ostrava 

pro investora: 

CONTERA Management s. r. o., se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4,          

IČO 285 73 510 
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v rámci stavby: “PODNIKATELSKÁ ZÓNA OSTRAVA - HRUŠOV - Gravitační odvodnění 

Hrušova” 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
v souladu s ustanovením  § 184 a) odst. 2, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, s umístěním stavby “PODNIKATELSKÁ ZÓNA OSTRAVA - HRUŠOV - 

Gravitační odvodnění Hrušova” 

dle situačního výkresu, který je přílohou č. 2/3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 42 
Návrh na záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3216/4                    
v k.ú. Radvanice, obec Ostrava. Návrh na záměr pronájmu části 
pozemků v k.ú. Hrabová, obec Ostrava Návrh na záměr pronájmu části 
pozemku parc. č. 495/1 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01491/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to     

parc. č. 3216/4, ost. plocha - jiná plocha, o výměře 16 m2 v k.ú. Radvanice, obec Ostrava              

(ul. Lihovarská), 

dle zákresu v situačním výkresu, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

 

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to část 

pozemku parc. č. 1752/21, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 22,70 m2 a část pozemku 

parc. č. 1752/24, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 16,90 m2 (ul. U Řeky), dle zákresu   

v situačním výkresu, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu,  

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to            

p.p.č. 495/1, ost. plocha - silnice, o výměře 19,77 m2 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava (ul. 

Koněvova),dle zákresu v situačním výkresu, který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 49 
Návrh na poskytnutí slevy z nájmu, návrh na záměr města pronajmout 
části pozemků v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01492/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost společnosti Ostravské komunikace, a. s., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 

709 00 Ostrava, IČO 253 96 544 o poskytnutí slevy z nájmu za částečné omezení v užívání 

pronajatých pozemků na parkovišti “Muzejní”, a to: 

- parc. č. 155 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště 

- parc. č. 156 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště 

- parc. č. 159/1 - ostatní plocha, jiná plocha 

- parc. č. 160 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc. č. 3490 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

které užívá na základě nájemní smlouvy ev. č. 3207/2013/MJ ze dne 16. 12. 2013, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 30. 4. 2014 

z důvodu stavebních a archeologických prací spojených s připravovanou výstavbou - projektu 

“Nové Lauby”, dle přílohy č. 1/3 předloženého materiálu 

 

2) rozhodla 

  
o poskytnutí slevy z nájmu za částečné omezení v užívání pronajatých pozemků na parkovišti 

“Muzejní” 

pro společnost Ostravské komunikace, a. s., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory,   

709 00 Ostrava, IČO 253 96 544 

ve výši 104.092,56 Kč + DPH v zákonné výši za období od 1. 2. 2019 do 30. 4. 2019 

z důvodu stavebních a archeologických prací spojených s připravovanou výstavbou - projektu 

“Nové Lauby” 

na pozemcích parc. č. 155, parc. č. 156, parc. č. 159/1, parc. č. 160 a parc. č. 3490, vše v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

užívaných na základě nájemní smlouvy ev. č. 3207/2013/MJ ze dne 16. 12. 2013, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 30. 4. 2014 
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3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 770/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 0,4 m2 

- parc. č. 770/2 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře 2 m2, 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 50 
Návrh na zřízení odborné pracovní skupiny 
  
Usnesení číslo: 01493/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) zřizuje 

  
odbornou pracovní skupinu, týkající se bytového fondu v lokalitě Bedřiška v tomto složení: 

předseda: 

Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor 

členové: 

Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora, 

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D, náměstek primátora, 

Mgr. Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora, 

Ing. Kamil Stračánek, specialista pro bytový fond ve vlastnictví města, odbor majetkový MMO, 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje MMO, 

Mgr. Patrik Hujdus, starosta MOb Mariánské Hory a Hulváky, 

Ing. Lukáš Lesňák, vedoucí odboru bytového MOb Mariánské Hory a Hulváky 

 
RM_M 52 
Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Hrabová a v k.ú. Vítkovice,        
obec Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Hrabová a v k.ú. 
Vítkovice městským obvodům 
  
Usnesení číslo: 01494/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit 

níže uvedené nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 3120 

- pozemek parc.č. 3124 
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- pozemek parc.č. 3127 

níže uvedené nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 2/2 

- pozemek parc.č. 2/3 

- pozemek parc.č. 9/27  

- pozemek parc.č. 9/28 

- pozemek parc.č. 9/29 

- pozemek parc.č. 9/30 

- pozemek parc.č. 14/1 

- pozemek parc.č. 17/7 

- pozemek parc.č. 135/14 

- pozemek parc.č. 139/3 

- pozemek parc.č. 169/2 

- pozemek parc.č. 169/5 

- pozemek parc.č. 169/9 

- pozemek parc.č. 169/11 

- pozemek parc.č. 648/7 

- pozemek parc.č. 1106/16 

- pozemek parc.č. 1252/4   

od vlastníka 

společnosti VÍTKOVICE, a.s., Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070 

za cenu obvyklou ve výši 2.707.400,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedené pozemky,  jakožto majetek svěřený městským 

obvodům, 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 uvedené pozemky do svého 

vlastnictví, a to: 

- pozemek parc.č. 3120 

- pozemek parc.č. 3124 

- pozemek parc.č. 3127 

v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, městskému obvodu Hrabová 

- pozemek parc.č. 17/7 

- pozemek parc.č. 169/2 

- pozemek parc.č. 169/5 

- pozemek parc.č. 169/9 

- pozemek parc.č. 169/11 

- pozemek parc.č. 135/14 

- pozemek parc.č. 139/3 
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- pozemek parc.č. 648/7 

- pozemek parc.č. 1106/16 

- pozemek parc.č. 1252/4 

v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, městskému obvodu Vítkovice 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit níže uvedené pozemky, jakožto majetek svěřený městským obvodům, 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 uvedené pozemky do svého vlastnictví, a to:   

- pozemek parc.č. 3120 

- pozemek parc.č. 3124 

- pozemek parc.č. 3127 

v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, městskému obvodu Hrabová 

- pozemek parc.č. 17/7 

- pozemek parc.č. 169/2 

- pozemek parc.č. 169/5 

- pozemek parc.č. 169/9 

- pozemek parc.č. 169/11 

- pozemek parc.č. 135/14 

- pozemek parc.č. 139/3 

- pozemek parc.č. 648/7 

- pozemek parc.č. 1106/16 

 

- pozemek parc.č. 1252/4 

v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, městskému obvodu Vítkovice 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 53 
Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava (areál 
Ostravské univerzity), návrh uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě k pozemkům v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01495/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem darovat 

níže uvedené nemovité věci v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Vítkovice, a to: 

- pozemek p. č. st. 5211 

- pozemek p. p. č. 460/21 

- pozemek p. p. č. 460/24 včetně součástí 

- pozemek p. p. č. 460/66 včetně příslušenství (stavby parkoviště) 

- pozemek p. p. č. 1553 

- pozemek p. p. č. 1564 

- pozemek p. p. č. 1644 

- část pozemku p. p. č. 460/22, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 279 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2037-183/2018 vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh-VŽ, dále označena jako 

pozemek  p. p. č. 460/22, ost. plocha, ost. komunikace včetně součástí 

- část pozemku p.p.č. 460/72, ost. plocha, manipulační plocha o výměře 998 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2037-183/2018 vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh-VŽ, nově označena jako 

pozemek p. p. č. 460/100, ost. plocha, manipulační plocha 

-  část pozemku p.p.č. 460/72, ost. plocha, manipulační plocha o výměře 1075 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2034-180/2018 vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh-VŽ, nově označena jako 

pozemek p. p. č. 460/94, ost. plocha, manipulační plocha 

 

-  část pozemku p.p.č. 460/72, ost. plocha, manipulační plocha o výměře 432 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2035-181/2018 vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh-VŽ, nově označena jako 

pozemek p. p. č. 460/95, ost. plocha, manipulační plocha včetně součástí a příslušenství 

(chodníky) 

-  část pozemku p.p.č. 460/72, ost. plocha, manipulační plocha o výměře 1295 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2036-182/2018 vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh-VŽ, nově označena jako 

pozemek p.p.č. 460/98, ost. plocha, manipulační plocha 

-  část pozemku p. p. č. 460/72, ost. plocha, manipulační plocha o výměře 1376 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2038-184/2018 vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh-VŽ, nově označena jako 

pozemek p. p. č. 460/101, ost. plocha, manipulační plocha včetně součástí a příslušenství 

(chodníky) 

-  část pozemku p. p. č. 460/72, ost. plocha, manipulační plocha o výměře 497 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2039-185/2018 vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh-VŽ, nově označena jako 

pozemek p. p. č. 460/102, ost. plocha, manipulační plocha 

-  část pozemku p. p. č. 460/72, ost. plocha, manipulační plocha o výměře 1253 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2040-186/2018 vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh-VŽ, nově označena jako  
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pozemek p. p. č. 460/103, ost. plocha, manipulační plocha včetně součástí a příslušenství 

(chodníky) 

Ostravské univerzitě, Dvořákova 138/7, 702 00 Moravská Ostrava, IČO: 619 88 987 

a uzavřít darovací smlouvu  v rámci ”Darovací smlouvy a  smlouvy o zřízení služebnosti”         

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  

2) rozhodla 

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

DN 150, kanalizací DN 300, DN 400, plynovodů k pozemkům: 

p. p. č. 460/66 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 460/94 – ostatní plocha, manipulační plocha, 

p. p. č. 460/95 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

p. p. č. 460/100 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

p. p. č. 460/101 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

p. p. č. 460/102 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

p. p. č. 460/103 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

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

s povinným: 

Ostravská univerzita 

se sídlem:  Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČO: 619 88 987, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření darovací smlouvy v rámci “Darovací 

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

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 60 
Návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných 
břemen pro společnost GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01496/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a provozování NTL plynovodu v pozemku parc. č. 1884/1 - zastavěná plocha a nádvoří, 

zbořeniště v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy     

s budoucím oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

a provozování NTL plynovodu v pozemku parc. č. 1784/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace  

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy s budoucím 

oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

a provozování STL plynovodu v pozemcích p. p. č. 925/4 - ostatní plocha, silnice, p. p. č. 925/6 

- ostatní plocha, silnice, p. p. č. 925/7 - ostatní plocha, silnice a p. p. č. 1162 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy             

s budoucím oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

a provozování NTL plynovodu PE dn 225 v pozemku p. p. č. 849/1 - ostatní plocha, silnice            

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy s budoucím 

oprávněným: 
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GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 61 
Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti, zřízení služebnosti a uzavření smlouvy  
o zřízení služebnosti pro oprávněné: Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., UPC Česká republika, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01497/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti podzemního komunikačního vedení 

veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

p. p. č. 184/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 491/42 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

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

IČO: 04084063 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti podzemního komunikačního vedeni 

veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

parc. č. 1946/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1946/69 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1946/70 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1946/71 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1946/77 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1946/82 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1946/97 - ostantí plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1946/141 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 1946/147 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1946/148 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1946/149 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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parc. č. 1946/150 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 1946/156 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2299 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2408/3 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 2410/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 5623/6 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 5628 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5630 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5631 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5632 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

UPC Česká republika, s.r.o. 

se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 14000 

IČO: 00562262 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

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

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

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

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

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

IČO: 04084063 

v rámci stavby “RVDSL1934_M_T_OSMH56-OSMH1HR_OK”, dle situačního výkresu,  

který je přílohou č. 5/3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k části pozemku: 

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

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

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

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

IČO: 04084063 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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RM_M 63 
Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, 
obec Ostrava. Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01498/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava        

parc. č. 253/4, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 45 m2 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí,       

obec Ostrava (ul. Frýdecká), 

dle zákresu v situačním výkresu, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 2045/8, ost. plocha - ost. komunikace,       

o výměře 31 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Nákladní), 

dle zákresu v situačním výkresu, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
 

RM_M 65 
Návrh na zřízení služebností a návrh na uzavření smluv o zřízení 
služebností pro společnost CROMODORA WHEELS s.r.o.                 
a pro společnost MAHLE Behr Ostrava s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01499/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

provozování a údržby VTL plynovodní přípojky k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

p. p. č. 813/52 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 813/93 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 813/94 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1338/1 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1339/1 - orná půda, 

p. p. č. 1339/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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p. p. č. 1339/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1339/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1340/15 - ostatní plocha, jiná plocha, 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, s oprávněným: 

CROMODORA WHEELS s.r.o. 

se sídlem Průmyslová 369, 742 51 Mošnov 

IČO 277 79 017 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, a to za podmínky Souhlasu správce programu,        

kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby VTL plynovodní přípojky k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

p. p. č. 813/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 813/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 813/28 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 813/30 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 813/64 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, s oprávněným: 

 

 

MAHLE Behr Ostrava s.r.o. 

se sídlem Průmyslová 368, 742 51 Mošnov 

IČO 277 75 763 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, a to za podmínky Souhlasu správce programu,          

kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  

 
RM_M 70 
Návrh na budoucí koupi vodovodního řadu v k. ú. Stará Plesná,         
obec Ostrava a uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě se spol. 
Abano s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01500/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o budoucí koupi inženýrských sítí v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava (viz Příloha č. 1A, č. 1B, č. 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 57/94  
 

1C), které budou vybudovány  v rámci  staveb “Inženýrské sítě pro výstavbu RD                 

na p. č. 884/13, v k. ú. Stará Plesná” dílčí část SO 02 - Vodovod- 1. etapa a  ”Novostavba 17 

řadových rodinných domů” dílčí část SO 87 Tlaková splašková kanalizace, SO 88 Prodloužení 

vodovodního řadu, SO 02 - Vodovod - 1. etapa a to: 

a) Vodovodního řadu PE D 90 v předpokládané délce 170 m a v předpokládané délce 149,40 m 

tj. v celkové předpokládané délce 319,40 m, který bude uložen v pozemcích: 

- parc. č. 861/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 861/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 859 - trvalý travní porost, 

- parc. č. 884/13 - orná půda, 

- parc. č. 884/112 - orná půda 

b) Tlakové splaškové kanalizace PE D 63 v předpokládané délce 265,65 m a PE D 50                 

v předpokládané délce 30,96 m tj.v celkové předpokládané délce 296,61 m, která bude uložena           

v pozemcích: 

- parc. č. 861/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 859 - trvalý travní porost, 

- parc. č. 884/13 - orná půda, 

- parc. č. 884/112 - orná půda, 

a uzavření  smlouvy o budoucí kupní smlouvě  dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s budoucím prodávajícím 

Abano s.r.o. 

se sídlem Slévárenská 406/17, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, 

IČO 267 97 518 

za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 2,- Kč + DPH v zákonné výši 

RM_M 76 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce v k. ú. Slezská Ostrava a návrh  
na uzavření nájemní smlouvy v k. ú. Hrabůvka 
  
Usnesení číslo: 01501/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce na část pozemku parc. č. 5659/2 - ostatní plocha, 

dráha o výměře 3 m2 v k. ú. Slezská Ostrava 

s vypůjčitelem Baník Baníku z.s. 

se sídlem U Kapličky 63, Muglinov, 712 00 Ostrava, IČO: 227 49 152 

na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy o nájmu části pozemku p.p.č. 371/91 - 

ostatní plocha, zeleň o výměře 16 m2 v k. ú. Hrabůvka 

s nájemcem Martinou Bacovou 

se sídlem: Jiřího Herolda 1560/8, 700 30 Ostrava-Bělský Les, IČO: 669 18 197 

na dobu určitou od 5. 6. 2019 do 30. 9. 2019 s výší nájemného 10,- Kč/m2/měsíc 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 1 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., 
náměstka primátora, do Chorvatska (Split) ve dnech 03. - 08.05.2019 
  
Usnesení číslo: 01502/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01146/RM1822/19 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu  ze  zahraniční  pracovní  cesty  Ing.  Martina Štěpánka, Ph.D.,  náměstka primátora,  

do Chorvatska (Split) ve dnech 03.-08.05.2019 

 
RM_M 56 
Schválení účetní závěrky Magistrátu města Ostravy a účetní jednotky 
statutární město Ostrava k rozvahovému dni 31. 12. 2018 za účetní 
období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 
  
Usnesení číslo: 01503/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) schválit účetní závěrku Magistrátu města Ostravy zpracovanou k rozvahovému dni 31. 12. 

2018 za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 dle přílohy č. 1 - 5 předloženého materiálu 

b) schválit účetní převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (účet 431) vykázaný 

Magistrátem města Ostravy za období roku 2018 do výsledku hospodaření předcházejících 

účetních období (účet 432) 
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c) vzít na vědomí schválení účetních závěrek městských obvodů za účetní období od 1. 1. 2018 

do 31. 12. 2018 

d) schválit účetní závěrku účetní jednotky statutární město Ostrava zpracovanou k rozvahovému 

dni 31. 12. 2018 za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 dle přílohy č. 6 - 10 předloženého 

materiálu  

  

2) ukládá 

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

přeložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 62 
Závěrečný účet - zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava     
za r. 2018 
  
Usnesení číslo: 01504/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit 

 

a) Závěrečný účet - zprávu o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2018 

b) finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem kraje, s městskými obvody              

(příloha č. 13 předloženého materiálu) a příspěvkovými organizacemi 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

souhlasit s celoročním hospodařením bez výhrad 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

projednat informaci o majetku města 
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4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy - ostatní přijaté vratky transferů 

na ORJ 120, § 6402, pol. 2229, ÚZ 6402, org. 35 o 62 tis. Kč 

                                             4214 o 182 tis. Kč 

                                             4234 o 347 tis. Kč 

                                             4241 o 1 tis. Kč 

                                             4251 o 45 tis. Kč 

- ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 

na ORJ 120, § 6402, pol. 2222, ÚZ 98008 o 1 332 tis. Kč 

                               ÚZ 98187 o 3 603 tis. Kč 

                               ÚZ 13011 o 3 379 tis. Kč 

                               ÚZ 4112 o 373 tis. Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na ORJ 120, § 6330, pol. 4137, ÚZ 6402, org. 503 o 25 tis. Kč 

                                             507 o 61 tis. Kč 

                                             508 o 49 tis. Kč 

                                             511 o 28 tis. Kč 

                                             512 o 29 tis. Kč 

                                             513 o 23 tis. Kč 

                                             514 o 18 tis. Kč 

                                             515 o 84 tis. Kč 

                                             517 o 37 tis. Kč 

                                             518 o 9 tis. Kč 

                                             521 o 172 tis. Kč 

                                             522 o 40 tis. Kč 

                                             524 o 1 tis. Kč 

- ostatní převody z vlatních fondů 

na § 6330, pol. 4139, ÚZ 6402, ORJ 120 o 455 tis. Kč 

                               ORJ 132 o 1 004 tis. Kč 

- běžné výdaje - sociální fondy 

na § 6330, pol. 5342, ORJ 120 o 1 004 tis. Kč 

                      ORJ 272 o 455 tis. Kč 

- běžné výdaje - vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně 

na ORJ 120, § 6402, pol. 5364, ÚZ 14004 o 49 tis. Kč 

                               ÚZ 14032 o 42 tis. Kč 

- neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

na ORJ 120, § 6402, pol. 5331, ÚZ 6402, org. 34 o 19 tis. Kč 

                                        org. 36 o 37 tis. Kč 

                                        org. 37 o 86 tis. Kč 

                                        org. 38 o 249 tis. Kč 
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                                        org. 39 o 31 tis. Kč 

                                        org. 40 o 175 tis. Kč 

                                        org. 41 o 104 tis. Kč 

                                        org. 43 o 61 tis. Kč 

                                        org. 81 o 4 tis. Kč 

                                        org. 82 o 1 tis. Kč 

                                        org. 83 o 46 tis. Kč 

                                        org. 84 o 10 tis. Kč 

                                        org. 85 o 1 tis. Kč 

                                        org. 4212 o 37 tis. Kč 

                                        org. 4215 o 77 tis. Kč 

                                        org. 4240 o 222 tis. Kč 

                                        org. 4245 o 375 tis. Kč 

                                        org. 4250 o 106 tis. Kč 

                                        org. 4254 o 4 tis. Kč 

                                        org. 4270 o 354 tis. Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 6402, org. 502 o 751 tis. Kč 

                                        org. 504 o 3 015 tis. Kč 

                                        org. 505 o 3 668 tis. Kč 

                                        org. 506 o 33 tis. Kč 

                                        org. 509 o 17 tis. Kč 

                                        org. 510 o 643 tis. Kč 

                                        org. 516 o 17 tis. Kč 

                                        org. 519 o 1 tis. Kč 

                                        org. 520 o 57 tis. Kč 

                                        org. 523 o 5 tis. Kč 

z v y š u j e  

- financování 

na pol. 8115, ORJ 120 o 397 tis. Kč 

Městské obvody celkem 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6402 o 576 tis. Kč 

- zvýší financování 

na pol. 8115 o 576 tis. Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6402 o 8 207 tis. Kč 

- sníží financování o 8 207 tis. Kč 
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5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D. a náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně 

Bajgarové, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodů 1) až 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 35 
Návrh na rozdělení volných zdrojů u ZBÚ 
  
Usnesení číslo: 01505/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit návrh na rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu v celkové výši          

165 470 tis. Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j e  

- financování 

na pol. 8115, ORJ 120 o 165 470 tis. Kč 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 15 470 tis. Kč 

z v y š u j í 

- kapitálové výdaje 

na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170 o 100 000 tis. Kč 

na § 3312, pol. 6901, ÚZ 1060, ORJ 160 o 50 000 tis. Kč 
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3) ukládá 

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

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 34 
Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených SMO        
k rozvahovému dni 31.12.2018 za účetní období 1.1.2018 - 31.12.2018 
  
Usnesení číslo: 01506/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
a) účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací za účetní období od 1.1.2018               

do 31.12.2018 dle příloh č. 1 - 25 předloženého materiálu 

b) výsledky hospodaření příspěvkových organizací a příděl ze zlepšených výsledků hospodaření 

do rezervních fondů a fondů odměn, případně ke krytí ztráty minulých let (příloha č. 28) 

  

 
RM_M 36 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 01507/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 341, ORJ 120 o 180 tis. Kč (A.1.) 

                                                   o 200 tis. Kč (A.2.) 

- nedaňové příjmy 

(C.3.) na ORJ 100, § 2229, pol. 2132 o 3 527 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 2111 o 2 108 tis. Kč 
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                               § 2229, pol. 2322 o 65 tis. Kč 

- běžné výdaje 

na § 5512, pol. 5171, ORJ 121 o 248 tis. Kč (B.1.) 

(C.2.) na ORJ 230, § 2219, pol. 5171, org. 3259 o 200 tis. Kč 

                                            pol. 5169, org. 3259 o 300 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 5171, ÚZ 92 o 1 750 tis. Kč 

                                            pol. 5171 o 1 350 tis. Kč 

(C.3.) na ORJ 100, § 2212, pol. 5171 o 1 200 tis. Kč 

                                            pol. 5171, ÚZ 93 o 4 500 tis. Kč 

(C.4.) na ORJ 136, § 3412, pol. 5152, ÚZ 3412 o 400 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 5151 o 350 tis. Kč 

                                            pol. 5152 o 250 tis. Kč 

                               § 4376, pol. 5171 o 67 tis. Kč 

na § 2212, pol. 5166, ÚZ 3636, ORJ 300, org. 102000000 o 55 tis. Kč (C.5.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 133, § 3719, pol. 6111, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 52 tis. Kč 

                                                             ÚZ 120100000, org. 113000000 o 13 tis. Kč 

na § 3631, pol. 6121, ORJ 230, org. 4351 o 3 800 tis. Kč (C.2.) 

(C.7.) na ORJ 133, § 3719, pol. 6125, ÚZ 111100000, org. 106000000 o 33 tis. Kč 

                                                             ÚZ 111500000, org. 106000000 o 182 tis. Kč  

- neinvestiční transfery 

na § 4357, pol. 5336, ÚZ 341, ORJ 180, org. 43 o 180 tis. Kč (A.1.) 

na § 3312, pol. 5336, ÚZ 341, ORJ 160, org. 4212 o 200 tis. Kč (A.2.) 

 

 

- investiční transfery 

na § 3392, pol. 6313, ORJ 160, org. 4259 o 20 000 tis. Kč (C.6.) 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

(B.2.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 3595, org. 615 o 54 tis. Kč 

                                                                             org. 621 o 123 tis. Kč 

- financování 

na pol. 8115, ORJ 120 o 248 tis. Kč (B.1.) 

                                     o 177 tis. Kč (B.2.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 300, § 3719, pol. 5169, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 52 tis. Kč 

                                                             ÚZ 120100000, org. 113000000 o 13 tis. Kč 

(C.4.) na ORJ 136, § 1014, pol. 5139, org. 4271 o 17 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 5171 o 600 tis. Kč 

                               § 3412, pol. 5139, ÚZ 3412 o 30 tis. Kč 

                                            pol. 5154, ÚZ 3412 o 400 tis. Kč 
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                                            pol. 5156, ÚZ 3412 o 20 tis. Kč 

na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636, ORJ 300 o 55 tis. Kč (C.5.) 

na § 3719, pol. 5169, ORJ 300, org. 106000000 o 215 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.2.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, org. 3259 o 500 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7091 o 1 000 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7232 o 1 350 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 7234 o 750 tis. Kč 

                               § 6409, pol. 6901 o 2 850 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 6121, org. 4349 o 140 tis. Kč 

                                                             org. 4347 o 110 tis. Kč 

                                                             org. 4346 o 200 tis. Kč 

                                                             org. 4098 o 500 tis. Kč 

(C.6.) na § 2212, pol. 6121, ORJ 230, org. 3260 o 10 648 tis. Kč 

                                             ORJ 100, org. 102000000 o 9 352 tis. Kč 

Městský obvod Proskovice 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3595, org. 615 o 54 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3595 o 54 tis. Kč 

Městský obvod Hrabová 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3595, org. 621 o 123 tis. Kč 

 

 

- zvýší kapitálové výdaje 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3595 o 123 tis. Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.06.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 37 
Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření SMO a orgánu města, 
Městské policie Ostrava, činnosti a hospodaření příspěvkových 
organizací zřízených SMO za I. pololetí 2019 
  
Usnesení číslo: 01508/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
07 
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Rada města 

  
1) schvaluje 

  
organizační zabezpečení hodnocení hospodaření SMO a orgánu města, Městské policie Ostrava, 

činnosti a hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava          

za I. pololetí 2019 

  

2) ukládá 

  
a) vedoucím odborů MMO, řediteli Městské policie Ostrava a řediteli územního odboru Ostrava 

HZS MSK předložit odboru financí a rozpočtu vyhodnocení plnění rozpočtu příjmů a výdajů    

za sledované období, ke kterým mají schválené dispoziční oprávnění 

Zodp.: vedoucí odborů MMO, ředitel MěPO Ostrava, ředitel územního odboru Ostrava HZS 

MSK 

Termín: 26.07.2019 

b) ředitelům příspěvkových organizací 

předat zpracované tabulkové přehledy včetně komentáře příslušnému odvětvovému odboru         

a odboru financí a rozpočtu MMO dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu 

Zodp.: ředitelé příspěvkových organizací 

Termín: 16.08.2019 

c) vedoucím odvětvových odborů 

zajistit vyhodnocení zpracovaných tabulkových přehledů (dle bodu 2b) a komentáře 

k hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových organizací zřízených SMO pro         

“Zprávu o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za I. pololetí 2019” 

Zodp.: vedoucí odvětvových odborů 

Termín: 23.08.2019 

d) vedoucím odvětvových odborů 

zpracovat přehled o poskytnutí a čerpání dotací z rozpočtu SMO u obchodních společností       

s majetkovou účastí SMO a obecně prospěšných společností založených SMO k 30.06.2019         

a spolupracovat s odborem veřejných zakázek a kapitálových účastí při zpracování těchto údajů 

do “Zprávy o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za I. pololetí 2019” 

Zodp.: vedoucí odvětvových odborů 

Termín: 26.07.2019 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zajistit zkompletování výsledků hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí SMO  
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a obecně prospěšných společností založených SMO pro jejich zapracování do “Zprávy 

o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za I. pololetí 2019” 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 23.08.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

rozeslat odvětvovým odborům podklady pro hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových 

organizací dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.06.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

zpracovat “Zprávu o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za I. pololetí 2019”      

a předložit radě města k projednání dne 01.10.2019 a zastupitelstvu města dne 16.10.2019 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 16.10.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Přezkoumání hospodaření SMO 2019 a 2020”,          
poř. č. 096/2019 
  
Usnesení číslo: 01509/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění, na provedení přezkoumání 

hospodaření statutárního města Ostravy za roky 2019 a 2020 v rozsahu dle předloženého 

materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 
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členové: 

1. Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. - náměstkyně primátora 

2. Ing. Renata Gembíková - odbor interního auditu a kontroly 

3. Ing. Lukáš Jančálek - odbor financí a rozpočtu 

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Jarmila Coufalíková - odbor interního auditu a kontroly 

3. Ing. Věra Hrubá - odbor financí a rozpočtu 

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

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.10.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.10.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 64 
Navýšení provozních dotací na rok 2019 obchodním společnostem 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., a VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01510/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
 

   
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o navýšení provozní dotace na rok 2019 obchodní společnosti Sportovní a rekreační 

zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00,  

IČO 25385691, o 7 268 tis. Kč na částku 89 342 tis. Kč a o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí účelové dotace ev. č. 3750/2018/ŠaS  mezi statutárním městem Ostravou 

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

IČO 25385691, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o navýšení provozní dotace na rok 2019 obchodní společnosti VÍTKOVICE 

ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30, IČO 25911368,       

o 10 000 tis. Kč na částku 83 467 tis. Kč a o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě      

o poskytnutí účelové dotace ev. č. 3860/2018/ŠaS  mezi statutárním městem Ostravou          

a obchodní společností VÍTKOVICE ARÉNA,  IČO 25911368, dle přílohy č. 6 předloženého 

materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižuje rozpočtová rezerva na ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901 o 17 268 tis. Kč 

 

zvyšují neinvestiční transfery na ORJ 161 

na § 3412, pol. 5213, ORG 4262 o 7 268 tis. Kč 

na § 3412, pol. 5213, ORG 4261 o 10 000 tis. Kč 

  

4) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 66 
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy        
a výnosu daně z hazardních her pro období 2019-2020 v oblasti 
tělovýchovy a sportu 
  
Usnesení číslo: 01511/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy     

a výnosu daně z hazardních her pro období 2019-2020 v oblasti tělovýchovy a sportu ve výši        

do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy a výnosu daně   

z hazardních her pro období 2019-2020 v oblasti tělovýchovy a sportu dle přílohy                  

č. 1 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy a výnosu 

daně  z hazardních  her pro období  2019-2020 v oblasti  tělovýchovy  a sportu  žadatelům               

 

 

o účelovou dotaci uvedeným v příloze č. 2  předloženého materiálu a dle důvodové zprávy      

z věcných důvodů 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy a výnosu 

daně z hazardních her pro období 2019-2020 v oblasti tělovýchovy a sportu žadatelům          

o účelovou dotaci uvedeným v příloze č. 3  předloženého materiálu a dle důvodové zprávy         

z důvodu vyřazení žádostí z výběrového řízení pro nesplnění formálních náležitostí 
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5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací mezi statutárním 

městem Ostrava a příjemci účelových dotací dle bodu 1) tohoto usnesení a dle přílohy           

č. 4 předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují 

neinvestiční  transfery 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161   o 14 615 tis. Kč 

- zvyšují 

neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7104, ORJ 161   o  5 220 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161   o  4 085 tis. Kč     

investiční transfery 

na § 3419, pol. 6313, ÚZ 7104, ORJ 161   o  2 000 tis. Kč 

na § 3419, pol. 6322, ÚZ 7104, ORJ 161   o  3 310 tis. Kč 

  

7) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D. 

předložit návrh dle bodů 1) - 6) tohoto usnesení k rozhodnutí a ke schválení zastupitelstvu města 

na jeho jednání dne 19. 6. 2019 

  

 

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru a školství 

  
 

RM_M 71 
Programy na podporu sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy   
pro rok 2020 
  
Usnesení číslo: 01512/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
91 

   
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

a) schválit programy na podporu sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2020       

v oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu 

b) schválit návrh vzorové smlouvy, která je přílohou programů na podporu sportu z rozpočtu 

statutárního města Ostravy na rok 2020 v oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport      

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s úpravou 

c) schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu 

statutárního města Ostravy na rok 2020 v oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport     

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu 

statutárního města Ostravy na rok 2020 v oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport     

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

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

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

19. 6. 2019 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 
 

RM_M 54 
Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního a investičního příspěvku 
právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 
Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, IČO 00635162, z Fondu pro rozvoj 
Městské nemocnice Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01513/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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a) schválit pro Městskou nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162         

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu tyto dvě akce: 

• Oprava havarijního stavu podlah v 1.PP pavilonu H, H1 

• Rekonstrukce zahrady Dětského rehabilitačního stacionáře v Ostravě - Porubě 

b) schválit financování dvou akcí dle bodu 1a) tohoto usnesení z Fondu pro rozvoj Městské 

nemocnice Ostrava  

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162,                   

se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava poskytnutí 

• účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši      6.100 tis. Kč 

• investičního příspěvku v celkové výši                           5.997 tis. Kč 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 

na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170                                                      o 12.097 tis. Kč 

- zvýší účelové neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 3522, pol. 5331, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170                                  o   6.100 tis. Kč 

 

- zvýší investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 3522, pol. 6351, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170                                    o 5.997 tis. Kč 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, a to: 

• zvýšení účelového neinvestičního příspěvku                                      o 6.100 tis. Kč 

• zvýšení investičního příspěvku                                                           o 5.997 tis. Kč 
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5) ukládá 

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

předložit návrh dle bodů 1), 2), 3) a 4) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 3 
Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací neupotřebitelné 
movité věci svěřené k hospodaření právnické osobě Knihovna města 
Ostravy, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 01514/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) uděluje 

  
předchozí souhlas  s vyřazením a likvidací neupotřebitelné movité věci statutárního města 

Ostravy, která byla předána  k hospodaření právnické osobě Knihovna města Ostravy, 

příspěvková organizace, se sídlem 28. října 2, 702 00 Ostrava, IČO: 00097586, v pořizovací 

hodnotě 60.987,- Kč dle přílohy č. 1, č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci neupotřebitelné movité věci dle  přílohy č. 1 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

 

3) ukládá 

  
likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedení likvidace neupotřebitelné movité věci dle přílohy č. 1 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 28.06.2019 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 11 
Návrh na uložení odvodu a poskytnutí neinvestičního příspěvku 
Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 01515/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
42 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) že zdroje investičního fondu Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace, se sídlem    

ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, IČO 0009758, jsou větší než jejich potřeba užití; 

b) v souladu s ustanovením § 28 odst. 9 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o uložení odvodu Knihovně města 

Ostravy, příspěvkové organizaci, se sídlem ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, IČO 0009758, 

ve výši 2 219 tis. Kč 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru kultury a volnočasových aktivit 

připravit a primátorovi předložit k podpisu rozhodnutí o uložení odvodu Knihovně města 

Ostravy, příspěvkové organizaci, se sídlem ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, IČO 0009758,   

dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.06.2019 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
3) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičního příspěvku Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci, 

se sídlem ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, IČO 0009758, ve výši 2 219 tis. Kč na provoz 

  

 

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í 

nedaňové příjmy na § 3314, pol. 2122, org. 4214            o 2 219 tis. Kč 

- z v y š u j e 

neinvestiční příspěvek na § 3314, pol. 5331, org. 4214   o 2 219 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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6) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku a odvodu z investičního fondu 

Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci, se sídlem ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, 

IČO 0009758, ve výši 2 219 tis. Kč 

  

 
RM_M 57 
Navýšení neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostrava společnosti Janáčkův máj, o.p.s. 
  
Usnesení číslo: 01516/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 0015/ZM1822/2 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o navýšení neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava 

společnosti Janáčkův máj, o.p.s., se sídlem ul. 28. října 124/2556, 702 00 Ostrava-Moravská 

Ostrava, IČO: 26807882,  o částku ve výši 1 000 tis. Kč  a o uzavření Dodatku č. 1              

k veřejnoprávní  smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního 

města Ostrava, ev. č. 3749/2018/KVA, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností 

uvedenou v tomto bodě usnesení, dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í 

 neinvestiční transfery na ORJ 160, 

 na § 3312, pol. 5221                                 o 1 000 tis. Kč 

- s n i ž u j e 

 rozpočtová rezerva na ORJ 120 

 na § 6409, pol. 5901                                 o 1 000 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
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předložit návrh dle bodů 1) - 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města dne 19. 6. 2019            

k rozhodnutí a ke schválení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 38 
Akční plán koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01517/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 04668/RM1418/67 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Akční plán koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy dle přílohy          

č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města Akční plán koncepce sociálního bydlení statutárního města 

Ostravy ke schválení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 51 
Návrh na poskytnutí peněžních prostředků z výnosu daní z hazardních 
her v oblasti sociální péče pro rok 2019 
  
Usnesení číslo: 01518/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 0213/ZM1822/4 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

- rozhodnout o poskytnutí účelových dotací v oblasti sociální péče dle přílohy                  

č. 1 a č. 3 předloženého materiálu 

- rozhodnout o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací dle návrhu 

uvedeného v příloze č. 7 předloženého materiálu se subjekty zabezpečujícími sociální služby 

uvedenými v příloze č. 1 a 3 předloženého materiálu 

- rozhodnout o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací dle návrhu 

uvedeného v příloze č. 8 předloženého materiálu se subjekty zabezpečujícími související 

aktivity uvedenými v příloze č. 1 a 3 předloženého materiálu 

- rozhodnout o neposkytnutí účelových dotací v oblasti sociální péče dle přílohy                 

č. 2 a č. 4 předloženého materiálu z důvodu, který je uveden ve stejné příloze 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšují 

nedaňové příjmy v ORJ 180 

na § 4349, pol. 2229, ÚZ 1355                                       o                               800 tis. Kč 

 

 

- snižují 

běžné výdaje v ORJ 180 

na §4349, pol. 5909, ÚZ 1355                                   o                                      4 580 tis. Kč     

  

- zvyšují 

neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům v ORJ 180 

na §4349, pol. 5213, ÚZ 1355                                  o                                             461 tis. Kč     

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

na §4349, pol. 5221, ÚZ 1355                                  o                                             547 tis. Kč     



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 79/94  
 

                 pol. 5222, ÚZ 1355                                  o                                             539 tis. Kč     

investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům v ORJ 180 

na §4349, pol. 6313, ÚZ 1355                                  o                                              531 tis. Kč     

investiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

na §4349, pol. 6321, ÚZ 1355                                  o                                             752 tis. Kč     

                   pol. 6322, ÚZ 1355                                o                                             930 tis. Kč     

                   pol. 6323, ÚZ 1355                                o                                          1 620 tis. Kč     

  

3) rozhodla 

  
- o poskytnutí příspěvků příspěvkové organizaci v oblasti sociální péče, zřízené statutárním 

městem Ostrava, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, dle zákona č. 250/2000 Sb.,            

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

  

4) schvaluje 

  
a) rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují 

běžné výdaje v ORJ 180 

na §4349, pol. 5909, ÚZ 1355                                      o                                           420 tis. Kč     

 

 

- zvyšuje 

neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

na §4357, pol. 5331, ÚZ 1355, ORJ 180, ORG 43       o                                        420 tis. Kč 

  

b) úpravu závazného ukazatele 

- navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2019 organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby      

se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, na základě smlouvy 

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02785/2015/SOC, dodatek      

č. 1 02785/2015/D1/2015/SOC, ve výši 420 tis. Kč, účelově určeného na Rekondiční           

a rehabilitační pobyty s časovou použitelností od 01.06.2019 do 31.10.2019 
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5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4a) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
6) ukládá 

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

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 55 
Návrh na schválení dodatku č. 7 ke zřizovací listině právnické osoby 
Dětské centrum Domeček, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 01519/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
86 

   
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014 právnické osoby Dětské centrum 

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

IČO 70631956, kterým se mění předmět činnosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

stanovit, že dodatek č. 7 zřizovací listiny uvedený v bodu 1) tohoto usnesení podepíše spolu     

s primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA náměstek primátora Ing. Zbyněk Pražák, Ph. D. 

  

3) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 39 
Projednání informace společnosti RESIDOMO, s.r.o. ve věci 
odkanalizování lokality ul. Na Josefské 
  
Usnesení číslo: 01520/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci předloženou společností RESIDOMO, s.r.o. ve věci odkanalizování lokality           

ul. Na Josefské dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem odpovědi dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 7 
Návrh na bezúplatné převzetí nedokončeného dlouhodobého hmotného 
majetku do evidence investičního odboru MMO v rámci stavby 
“Výstavba bytového domu na ulici Janáčkova, Moravská Ostrava”. 
  
Usnesení číslo: 01521/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh na bezúplatné převzetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence 

investičního odboru MMO  v celkové pořizovací hodnotě 1 899 700,- Kč 

  

2) rozhodla 

  
o přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence investičního odboru 

MMO v celkové pořizovací hodnotě 1 899 700,- Kč dle přílohy číslo 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
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provést zaúčtování přijaté pořizovací hodnoty  1 899 700,- Kč do evidence investičního odboru 

MMO 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 04.07.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 14 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného břemene” v souvislosti   
se stavbami uvedenými v rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01522/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
05 

   
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit s návrhem uzavřít  ”Smlouvu o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 

“Kanalizace Folvarek - II. stavba, 2. a 3. část” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28 října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

 

a 

 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit s návrhem uzavřít  ”Smlouvu o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 

“Odkanalizování ul. Šmilovského, Sládečkova, Petřvaldská - oblast Slezská Ostrava, 

Michálkovice” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28 října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

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

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit s návrhem uzavřít  ”Smlouvu o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28 října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit s návrhem uzavřít  ”Smlouvu o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu       

ul. Českobratrská v úseku ul. Nádražní - Sokolská třída” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28 října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

souhlasit s návrhem uzavřít  ”Smlouvu o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 

“Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - technická a výcviková základna” mezi 

povinným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28 října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

6) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

předložit návrh dle bodu 1), 2), 3), 4) a 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 58 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2126/2018/OI/VZKÚ 
ke stavbě “Rekonstrukce ul. Mánesova” 
  
Usnesení číslo: 01523/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2126/2018/OI/VZKÚ ze dne 12.6.2018 mezi 

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

JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČO:  25855581         

na realizaci stavby “Rekonstrukce ul. Mánesova”  v Ostravě  - Přívoze dle přílohy             

č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy 
příkazní na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby 
“Rekonstrukce VO oblast Kafkova - Nemocniční” 
  
Usnesení číslo: 01524/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy příkazní na výkon technického 

dozoru stavebníka při realizaci stavby “Rekonstrukce VO oblast Kafkova - Nemocniční”          

v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, za cenu nejvýše přípustnou 215 200,- Kč           

bez DPH se společností PTD Muchová, s.r.o., IČO: 27767931, se sídlem Olešní 313/14,           

712 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ve Staré Bělé, ulice Mitrovická - 
odkup PD”, poř. č. 101/2019 
  
Usnesení číslo: 01525/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektové dokumentace pro provádění stavby  “Oprava vodovodu ve Staré Bělé,           

ulice Mitrovická”, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

se sídlem: Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 45193673 

za cenu nejvýše přípustnou 320.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kotelny - ZŠ Polanka nad Odrou”,    
poř. č. 82/2019 
  
Usnesení číslo: 01526/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

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

stavby “Městský obvod Polanka, rekonstrukce zdroje tepla pro objekt Záklaní škola Heleny 

Salichové” v městském obvodě Polanka nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu se společností: 

VAE a.s. 

se sídlem: Kalusova 968/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO: 64610144 

za cenu nejvýše přípustnou 2.196.877,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy     
o dílo a smlouvy příkazní na zpracování projektových dokumentací, 
plánu BOZP vč. výkonu autorského dozoru pro realizaci stavby 
“Rekonstrukce kanalizace na Prokešově náměstí”, v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01527/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

na  zpracování  projektových dokumentací,  plánu  BOZP vč. výkonu  autorského  dozoru           

 

pro realizaci stavby “Rekonstrukce kanalizace na Prokešově náměstí”, v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava se zhotovitelem: 

GePS-Geotechnik, s.r.o. 

Místo podnikání: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava 

IČO: 06704778 

za cenu nejvýše přípustnou 278.000,-Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle přílohy           

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Multifunkční parkovací dům u MNO (DSP+DPS)”,      
poř. č. 06/2019 
  
Usnesení číslo: 01528/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
05 
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k usnesení č. 01067/RM1822/17 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

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

pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky ”Multifunkční parkovací dům u MNO 

(DSP+DPS)”, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 2: 

KANIA a.s. 

se sídlem: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz  

IČO: 268 17 853  

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. 

se sídlem: Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 358 33 891 

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. 

se sídlem: Bucharova 1281/2, Stodůlky, 158 00 Praha 

IČO: 069 43 187 

vystupující pod názvem “Sdružení KANIA & SIEBERT + TALAŠ” za cenu nejvýše přípustnou 

4.698.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Odstranění kanalizace v ul. Františky Stránecké”,   
poř. č. 073/2019 
  
Usnesení číslo: 01529/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

„Odstranění kanalizace v ul. Františky Stránecké“, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,      

dle přílohy č.1 předloženého materiálu se společností: 

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

V Korunce 386/34, 713 00 Ostrava 

IČO: 26843099 

za cenu nejvýše přípustnou 1.114.714,64 Kč bez DPH 
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RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Dostavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu       
v ul. U Hrůbků (PD+AD+IČ)”, poř. č. 68/2019 
  
Usnesení číslo: 01530/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentací a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby “Dostavba 

kanalizace a rekonstrukce vodovodu v ul. U Hrůbků” v k. ú. Nová Ves, obec Ostrava dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

Ing. Pavel Tyma 

se sídlem: Slavíkova 4404/39, 708 00 Ostrava - Poruba 

IČO: 72970898 

za cenu nejvýše přípustnou: 815 000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Autobusová zastávka MK ul. Karla Svobody”,      
poř. č. 80/2019 
  
Usnesení číslo: 01531/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Autobusová zastávka MK ul. Karla Svobody” v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava,              

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

Jan Slabý 

se sídlem: Bártkova 996, 739 44 Brušperk 

IČO: 11540613 

za cenu nejvýše přípustnou: 1 915 385,53 Kč bez DPH 
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RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Demolice obytných objektů Ostrava-Muglinov”,     
poř. č. 085/2019 
  
Usnesení číslo: 01532/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

akce (demolice) „Demolice bytových domů č.p. 344; 345; 346 ul. Muglinovská“,            

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, dle přílohy č.1 předloženého materiálu se společností: 

DAV, a.s. 

Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava 

IČO: 00575381 

za cenu nejvýše přípustnou 2.703.970,25 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Revitalizace areálu bývalých kasáren 
Hranečník-oplocení areálu”, poř. č. 095/2019 
  
Usnesení číslo: 01533/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

“Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník-oplocení areálu” v rozsahu dle předloženého 

materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 

2. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

4. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 
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náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

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

4. Ing. Dagmar Žižková - odbor investiční 

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.09.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.09.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 73 
Nezávislí porotci 
  
Usnesení číslo: 01534/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
výši finanční odměny pro nezávislé členy poroty pro architektonickou soutěž a návrh řešení 

“Koncertní hala města Ostravy” dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 74 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 01535/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
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1) vydává 

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

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

• části pozemku parc. č. 278/6 v k. ú. Hrabůvka, pro městský obvod Ostrava-Jih 

 

  

2) nevydává 

  
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (5), písm. d) obecně závazné vyhlášky města 

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

• nemovitostí - chatek - ev. č. 200 stojící na pozemku města parc. č. 2598 a ev. č. 14 stojící 

na pozemku města parc. č. 3290/48 v k. ú. Martinov ve Slezsku pro městský obvod 

Martinov 

  

 
RM_M 75 
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č.1 územního 
plánu Vřesina 
  
Usnesení číslo: 01536/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text odpovědi k oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu 

Vřesina dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 16 
Soutěž o návrh “Parkovací dům u krajského úřadu”, poř. č. 77/2019 
  
Usnesení číslo: 01537/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání návrhů v soutěži o návrh dle ust. § 145 zákona č. 134/2016 Sb.,      

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na řešení projektu “Parkovací dům 

u krajského úřadu”, dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 
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porotu ve složení 

členové závislí: 

Tomáš Macura - zástupce statutárního města Ostravy 

David Witosz - zástupce městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

Jaroslav Kania - zástupce Moravskoslezského kraje 

řádní členové nezávislí: 

Tadeáš Goryczka - nezávislý architekt, Ostrava 

Pavla Melková - nezávislá architektka, Praha 

Aleš Student - nezávislý architekt, Ostrava 

David Chmelař - nezávislý architekt, Praha 

náhradníci závislí: 

Zuzana Bajgarová - zástupkyně statutárního města Ostravy 

Martin Štěpánek - zástupce statutárního města Ostravy 

náhradníci nezávislí: 

Martin Chválek - nezávislý architekt, Ostrava 

Barbara Potysz - nezávislá architektka, Havířov 

  

3) schvaluje 

  
účast přizvaných odborníků, sekretáře soutěže a přezkušovatele soutěžních návrhů uvedených   

v předloženém materiálu na jednáních souvisejících s realizací této soutěže o návrh 

  

4) schvaluje 

  
honorování práce nezávislých porotců a odborníků a výdajů souvisejících se zasedáním poroty 

této soutěže o návrh dle předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této soutěže o návrh 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
6) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

a rozhodnutí o námitkách 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Úklidové práce Nová radnice”, poř. č. 037/2019 
  
Usnesení číslo: 01538/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 01080/RM1822/17 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky 

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

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na zajištění a provádění úklidových prací        

v objektu Nové radnice na Prokešově náměstí, vč. přístavby na ulici Sokolská, na dobu neurčitou 

s účastníkem poř. č. 8: 

BTN Czech, a.s. 

sídlo: Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4 

IČO: 06826466 

za jednotkové ceny uvedené v předloženém materiálu 

  

 
RM_VZ 12 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výměnu koberce            
v zasedacím sále 306 Nové radnice 
  
Usnesení číslo: 01539/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výměnu koberce zasedacího sálu 306 Nové 

radnice firmě Zdeněk Podlesný, Dvorní 756/9, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 12469114 za cenu 

nejvýše přípustnou 296.527,- Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 
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k podpisu objednávky dle bodu1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 07.06.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 15 
Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 01540/RM1822/24 

(zn.předkl.) 
21 

 
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na zvolení kandidátů na funkci přísedících 

pana MXXXXXX BXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava XXXXXXXXXX XXXX, 

XXXXXXX XXXXXXX, navrženého paní Yvetou Sekerákovou (KSČM), 

• pana doc. Ing. MXXXXXX KXXXXX, Ph.D., trvalý pobyt OstravaXXXXXXX, 

XXXXXXXXXX XXXXX, navrženého panem Ing. Martinem Štěpánkem, Ph.D. (ODS), 

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

 


