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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 18.06.2019 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

01629/RM1822/26 RM_M 0 Schválení programu 26. schůze rady města konané dne 

18.06.2019 

35 

01630/RM1822/26 RM_M 8 Memorandum o vzájemné spolupráci při realizaci 

stavby podzemního parkoviště v k. ú. Poruba 

50 

01631/RM1822/26 RM_M 43 Partnerská smlouva o partnerství městského obvodu 

Poruba a spolku S.T.O.P., z.s., v pokračování realizace 

projektu Mikrojesle Hvězdička 

50 

01632/RM1822/26 RM_M 44 Předchozí souhlas rady města ke smlouvám             

o spolupráci 

50 

01633/RM1822/26 RM_M 24 Souhlas s podáním žádosti o dotaci z prostředků 

Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášených 

dotačních podmínek programu “Ozdravné pobyty    

pro děti předškolního věku” 

50 

01634/RM1822/26 RM_MZP 3 Návrh na pověření plněním úkolů při řízení Městské 

policie Ostrava 

35 

01635/RM1822/26 RM_M 25 Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným 

majetkem statutárního města Ostravy v užívání 

Městské policie Ostrava 

25 

01636/RM1822/26 RM_M 12 Výroba šesti dílů seriálu Ostrava nezapomíná 01 

01637/RM1822/26 RM_MZP 2 Zpětvzetí žalob ve věci exekučního řízení Günter 

Steuer, z důvodu potvrzení příklepu Krajským soudem 

v Ostravě 

28 

01638/RM1822/26 RM_M 23 Návrh na uzavření Smlouvy o zpracování osobních 

údajů se společností POLAR televize s. r. o. 

28 

01639/RM1822/26 RM_M 47 Přehled písemností adresovaných radě města           

a zastupitelstvu města 

28 

01640/RM1822/26 RM_M 16 Návrh na prominutí odvodu za porušení rozpočtové 

kázně - Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, 

přísp. org. 

38 

01641/RM1822/26 RM_M 19 ITI ostravské aglomerace - výzva k předkládání 

projektových záměrů 

38 

01642/RM1822/26 RM_M 59 Schválení podání souhrnné žádosti o podporu           

pro projekt “Rozvoj města Ostravy” v rámci 

Operačního programu zaměstnanost 

38 

01643/RM1822/26 RM_M 60 Zpráva o ukončení realizace dvou mezinárodních 

projektů In Focus a Refill realizovaných za podpory 

evropského dotačního programu OP URBACT III 

38 

01644/RM1822/26 RM_M 68 Změny v projektových týmech pro realizaci 

významných projektů města 

38 

01645/RM1822/26 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “EXPO REAL Mnichov 2019”,    

poř. č. 113/2019 
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01646/RM1822/26 RM_VZ 8 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu           

a uzavření smlouvy o dílo na vypracování “koncepce 

pop up zóny na Masarykově náměstí” 

38 

01647/RM1822/26 RM_MZP 5 Jmenování ředitele Městského ateliéru prostorového 

plánování a architektury, příspěvkové organizace 

38 

01648/RM1822/26 RM_M 58 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního 

příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na 

území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou 

dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné období     

od 9.6.2019 - 13.6.2020 

09 

01649/RM1822/26 RM_M 67 Vypovězení smlouvy o poskytování služby 

elektronických komunikací uzavřené s firmou 

CAMEA, spol. s r.o. 

09 

01650/RM1822/26 RM_M 64 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě        

o zřízení služebnosti, návrhy k uzavření dohod           

o přeložkách a souhlas dle § 184 a) zákona č. 183/2006 

Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, pro 

OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o. 

08 

01651/RM1822/26 RM_M 9 Návrh předání vodohospodářského majetku             

do nájmu spol. Ostravské vodárny a kanalizace a.s.      

a záměr pronájmu 

08 

01652/RM1822/26 RM_M 28 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku          

v k.ú. Mošnov, obec Mošnov Návrh na záměr města 

pronajmout pozemek v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 

08 

01653/RM1822/26 RM_M 29 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce - 

ARCHITECTURA, z.s. 

08 

01654/RM1822/26 RM_M 30 Návrh na souhlas s umístěním kabelového vedení NN 

včetně rozpojovací a pojistkové skříně a uzavření 

smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k 

pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

01655/RM1822/26 RM_M 31 Návrh na souhlas se vstupem na pozemek             

ve vlastnictví statutárního města Ostravy za účelem 

provedení inženýrsko-geologického vrtu                 

pro společnost Báňské projekty Ostrava, a.s. 

08 

01656/RM1822/26 RM_M 32 Návrh na zřízení věcného břemene a služebností, návrh 

na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene          

a smluv o zřízení služebností pro GasNet, s.r.o., pro 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, návrh na zrušení části 

usnesení, zřízení služebnosti a uzavření smlouvy           

o zřízení služebnosti pro DIAMO, státní podnik 

08 

01657/RM1822/26 RM_M 37 Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc                    

v k.ú. Svinov, obec Ostrava a návrh na záměr města 

pronajmout nemovitou věc v k.ú. Svinov,             

obec Ostrava 

 

08 

01658/RM1822/26 RM_M 38 Návrh na uzavření nájemních smluv k pozemkům           

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 
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01659/RM1822/26 RM_M 39 Návrh na souhlas s umístěním stav. objektů, uzavření 

smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 

nájemních smluv 

08 

01660/RM1822/26 RM_M 40 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí          

o zřízení služebnosti se společnostmi Asental Zenith 

s.r.o. a Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

08 

01661/RM1822/26 RM_M 48 Návrh na souhlas s užíváním veřejné zeleně             

a veřejného prostranství, návrh na záměr města 

pronajmout část pozemku v k. ú. Heřmanice            

a nepronajmout v k. ú. Moravská Ostrava,          

obec Ostrava 

08 

01662/RM1822/26 RM_M 49 Návrh prominout či neprominout smluvní pokutu 

vyplývající z uzavřené nájemní smlouvy s fyzickými 

osobami Návrh na uzavření dohody o bezesmluvním 

užívání k částem nemovitosti v k.ú. Krásné Pole,            

obec Ostrava s fyzickými osobami 

08 

01663/RM1822/26 RM_M 51 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

01664/RM1822/26 RM_M 52 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí           

do pozemků ve vlastnictví SMO a návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

pro společnost Veolia Energie ČR, a.s. 

08 

01665/RM1822/26 RM_M 61 Návrh na uzavření smlouvy o využívání sportoviště 08 

01666/RM1822/26 RM_M 62 Návrh na souhlas s vnějším vzhledem prodejny     

č.p. 170 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

01667/RM1822/26 RM_M 63 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku      

v k. ú. Radvanice, návrh na záměr města nepronajmout 

části pozemků v k. ú. Slezská Ostrava a návrh         

na záměr města pronajmout část pozemku               

v k.ú. Moravská Ostrava 

08 

01668/RM1822/26 RM_M 66 Skončení nájmu bytu č. 10 v domě na ul. Pobialova 

875/8, O.-Moravská Ostrava, dohodou. Variantní návrh 

na uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě          

na pronájem bytu č. 1 v domě na ul. Horní 3033/102, 

Ostrava-Bělský Les 

08 

01669/RM1822/26 RM_M 33 Úprava rozpočtu 07 

01670/RM1822/26 RM_M 34 Poptávkové řízení na výběr poskytovatele úvěru   pro 

městský obvod Poruba ve výši 300 mil. Kč 

07 

01671/RM1822/26 RM_M 36 Návrh dodatku č. 26 ke Směrnici č. 1/2007             

pro nakládání s finančními prostředky, postupy          

v účetnictví a další ustanovení s účinností               

od 19. 6. 2019 

07 

01672/RM1822/26 RM_M 10 Návrh na poskytnutí účelových příspěvků z rozpočtu 

SMO - Pilotní program na podporu rozvoje 

Kariérového poradenství ve vybraných ZŠ          

(DPP na kariérové poradce) 
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01673/RM1822/26 RM_M 21 Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého 

hmotného majetku z evidence odboru školství         

a sportu 

91 

01674/RM1822/26 RM_M 55 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru        

do vlastnictví Střediska volného času Korunka, Ostrava 

- Mariánské Hory, p.o. 

42 

01675/RM1822/26 RM_M 69 Zapojení statutárního města Ostravy do projektu výzvy 

č. 02_19_076 Inovace v pedagogice jako partnera         

bez finančního příspěvku 

91 

01676/RM1822/26 RM_M 22 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru        

do vlastnictví Knihovny města Ostravy, p.o. 

42 

01677/RM1822/26 RM_M 53 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru          

do vlastnictví právnické osoby Čtyřlístek - centrum  

pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem 

Hladnovská 751/119, 71200 Ostrava - Muglinov 

41 

01678/RM1822/26 RM_M 3 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě Dětské 

centrum Domeček, příspěvková organizace,           

IČO 00631956, se sídlem Jedličkova 1025/5,            

700 30 Ostrava - Zábřeh 

40 

01679/RM1822/26 RM_M 54 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů         

do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum 

Domeček, příspěvková organizace, IČO 00631956,   

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

40 

01680/RM1822/26 RM_MZP 4 Návrh na jmenování Mgr. Marka Tejzra ředitelem 

Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková 

organizace, IČO: 70631832 

86 

01681/RM1822/26 RM_M 1 Návrhy na změnu podmínek čerpání příspěvků 

příspěvkových organizací v sociální oblasti 

41 

01682/RM1822/26 RM_M 7 Návrhy na uložení odvodů do rozpočtu statutárního 

města Ostravy za porušení rozpočtové kázně 

příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních věcí   

a zdravotnictví 

86 

01683/RM1822/26 RM_M 27 Schválení objednávek v rámci akce “Ostrava v Praze” 87 

01684/RM1822/26 RM_M 56 Uzavření Licenční smlouvy na autorská oprávnění     

k dokumentárnímu filmu a traileru věnovanému 

Ostravské operaci z roku 1945 

87 

01685/RM1822/26 RM_M 6 Změna vedoucích členů pro systém environmentálního 

managementu 

80 

01686/RM1822/26 RM_M 14 Memorandum o spolupráci na projektu LIFE Tree 

Check 

80 

01687/RM1822/26 RM_M 46 Žádost o souhlas s napojením odpadních vod         

ze zájmového území v rámci stavby „Odkanalizování 

města Rychvald, II. stavba – kanalizace Dolní Podlesí” 

na ČOV Michálkovice 

 

80 
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01688/RM1822/26 RM_M 4 Prováděcí smlouva na nákup licencí VMware se spol. 

Asseco Central Europe, a.s 

83 

01689/RM1822/26 RM_M 5 Smlouva na rozvoj programového produktu CMS 

PLONE pro správu internetové prezentace SMO      

se spol. Ovanet 

83 

01690/RM1822/26 RM_M 42 Návrh na uzavření smlouvy o outsourcingu            

s příspěvkovou organizací Domov pro seniory 

Kamenec a společností Ovanet a.s. 

83 

01691/RM1822/26 RM_VZ 7 Smlouva na rozvoj programového vybavení               

a poskytování služeb technické podpory              

se společností BACH systems s.r.o. 

83 

01692/RM1822/26 RM_VZ 12 Rozšíření hlasovacího zařízení HER 83 

01693/RM1822/26 RM_M 11 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”    

v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek,          

II. etapa” 

05 

01694/RM1822/26 RM_M 13 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou 

JANKOSTAV s.r.o. 

05 

01695/RM1822/26 RM_M 15 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě 

mandátní s firmou JACKO, projekty & vozovky s.r.o. 

na výkon funkce technického dozoru stavby 

05 

01696/RM1822/26 RM_M 20 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo     

č. 2794/2018/OI/VZKÚ ze dne 27.7.2018 ke stavbě 

“Dětské dopravní hřiště ZŠ Bílovecká” 

05 

01697/RM1822/26 RM_M 50 Převedení vlastnictví projektové dokumentace 

zajištěné Městskou nemocnici Ostrava, příspěvková 

organizace a její následné účetní zaúčtování na odbor 

investiční magistrátu 

05 

01698/RM1822/26 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Transformace Domova Barevný svět 

II - TDS+BOZP, poř. č. 57/2019 

05 

01699/RM1822/26 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Odkanalizování jižní části Svinova - 

pasportizace a monitoring”, poř. č. 086/2019 

05 

01700/RM1822/26 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Oprava kanalizace a vodovodu      

v areálu Městské nemocnice Ostrava”, poř. č. 102/2019 

05 

01701/RM1822/26 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Transformace Domova Barevný svět 

II”, poř. č. 45/2019 

05 

01702/RM1822/26 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Stavební úpravy objektu č. p. 75,  

ul. Střelniční II.”, poř. č. 117/2019 

05 

01703/RM1822/26 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Oprava povrchu v ul. Mitušova”, 

poř. č. 114/2019 

05 

01704/RM1822/26 RM_M 26 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí    

do majetku města 

89 

01705/RM1822/26 RM_M 57 Architektonická soutěž o návrh na řešení 

“Rekonstrukce krematoria Ostrava” 

89 

01706/RM1822/26 RM_MZP 6 Návrh na úpravu počtu funkčních míst odboru 

strategického rozvoje, odboru kanceláře primátora 

Magistrátu města Ostravy k 1.7.2019. Návrh na úpravu 

počtu funkčních míst odboru sociálních věcí            

a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy k 1.10.2019 

36 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 7/69  
  

01707/RM1822/26 RM_M 2 Návrh na prodej přebytečného movitého majetku města 

formou elektronické aukce 

84 

01708/RM1822/26 RM_M 17 Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným 

majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy 

84 

01709/RM1822/26 RM_M 35 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích           

v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 

sousedních nemovitostí 

84 

01710/RM1822/26 RM_VZ 1 Provedení opravy hydraulického výtahu nosnosti 5 t, 

nainstalovaného v pavilonu A výstaviště na Černé 

louce 3235 

84 

01711/RM1822/26 RM_VZ 11 Návrh na vyloučení účastníka ze zadávacího řízení 

veřejné zakázky poř. č. 39/2019 a označené „Nákup 

papíru pro resort statutárního města Ostravy – 2019“ 

84 

01712/RM1822/26 RM_ORG 1 Schválení termínu konání mimořádné schůze rady 

města dne 04.07.2019 

35 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 41 Návrh na souhlas s umístěním stavebních              

a inženýrských objektů do pozemků ve vlastnictví 

SMO, návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách 

o zřízení služebností, návrh na uzavření nájemní 

smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě darovací s H - 

Zone, s.r.o. 

08 

  RM_M 18 Aktualizace Akčního plánu realizace cílů a opatření 

Strategického plánu města Ostravy pro sport             

2017 - 2025 

91 

  RM_M 65 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_M 45 Akční plán k implementaci Programu zlepšování 

kvality ovzduší Aglomerace 

Ostrava/Karviná/Frýdek-CZ08A 

80 

  RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí odměny za rok 2018 řediteli 

příspěvkové organizace zřízené statutárním městem 

Ostrava v oblasti sociální péče 

32 
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RM_M 0 
Schválení programu 26. schůze rady města konané dne 18.06.2019 
  
Usnesení číslo: 01629/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 26. schůze rady města konané dne 18.06.2019 

  

 
RM_M 8 
Memorandum o vzájemné spolupráci při realizaci stavby podzemního 
parkoviště v k. ú. Poruba 
  
Usnesení číslo: 01630/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) uděluje 

  
předchozí souhlas k návrhu Memoranda o vzájemné spolupráci při realizaci stavby podzemního 

parkoviště v k. ú. Poruba, které by mělo být uzavřeno mezi statutárním městem Ostrava - 

městským obvodem Poruba se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba,              

IČO: 00845451 a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,         

IČO: 70890692 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Poruba 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s podpisem memoranda dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 30.11.2019 

 starostka městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 43 
Partnerská smlouva o partnerství městského obvodu Poruba a spolku 
S.T.O.P., z.s., v pokračování realizace projektu Mikrojesle Hvězdička 
  
Usnesení číslo: 01631/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
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1) bere na vědomí 

  
informace o dosavadním průběhu partnerství mezi statutárním městem Ostrava - městským 

obvodem Poruba, se sídlem Klimkovická 55/28, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 00845451         

a partnerem spolkem S.T.O.P., z.s., se sídlem Bastlova 694/9, Zábřeh, 700 30 Ostrava,           

IČO: 26516594, při realizaci projektu Mikrojesle Hvězdička dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

2) uděluje 

  
podle článku 7, odst. (9), písm. c) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy,  

ve znění pozdějších změn a doplňků předchozí souhlas s návrhem Smlouvy o partnerství           

č. 2019/16/0428, ve znění dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, která má být uzavřena mezi 

statutárním městem Ostrava–městským obvodem Poruba, se sídlem Klimkovická 55/28,  

Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 00845451, a partnerem spolkem S.T.O.P., z.s., se sídlem  

Bastlova 694/9, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 26516594, za účelem pokračování realizace 

projektu Mikrojesle Hvězdička 

  

3) žádá 

  
městský obvod Poruba 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s uzavřením smlouvy o partnerství                        

a s pokračováním realizace projektu dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 30.06.2019 

 starostka městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 44 
Předchozí souhlas rady města ke smlouvám o spolupráci 
  
Usnesení číslo: 01632/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informace o průběhu realizace Komunitního centra - VŠICHNI SPOLU statutárním městem 

Ostrava - městským obvodem Poruba dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu                                                                                                 

  

2) uděluje 

  
podle článku 7, odst. (9), písm. c) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy,  

ve znění pozdějších změn a doplňků předchozí souhlas s  návrhem Smlouvy o spolupráci         
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č. 2019/16/0452 ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, která má být uzavřena mezi 

statutárním městem Ostrava - městským obvodem Poruba se sídlem Klimkovická 55/28,             

708 56 Ostrava-Poruba, IČO: 00845451, a partnerem MENS SANA, z.ú., se sídlem Ukrajinská 

1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 65469003, za účelem úpravy postavení smluvních stran 

při poskytování sociálních služeb sociální rehabilitace a doplňkových služeb                   

v Komunitním centru – VŠICHNI SPOLU na ulici K. Pokorného v Ostravě-Porubě 

  

3) uděluje 

  
podle článku 7, odst. (9), písm. c) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy,  

ve znění pozdějších změn a doplňků předchozí souhlas s  návrhem Smlouvy o spolupráci         

č. 2019/16/0453 ve znění dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, která má být uzavřena mezi 

statutárním městem Ostrava - městským obvodem Poruba se sídlem Klimkovická 55/28,           

708 56 Ostrava-Poruba, IČO: 00845451, a partnerem Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.,           

se sídlem Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava, IČO: 48804517, za účelem úpravy postavení 

smluvních stran při poskytování poradenství v oblasti vztahů partnerských, rodičovských, 

manželských a při setkávání osob se zdravotním postižením v Komunitním centru –           

VŠICHNI SPOLU na ulici K. Pokorného v Ostravě-Porubě 

  

4) žádá 

  
městský obvod Poruba 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s uzavřením smluv o spolupráci dle bodů 2) a 3) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 28.06.2019 

 starostka městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 24 
Souhlas s podáním žádosti o dotaci z prostředků Moravskoslezského 
kraje v rámci vyhlášených dotačních podmínek programu “Ozdravné 
pobyty pro děti předškolního věku” 
  
Usnesení číslo: 01633/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy projektu a podáním žádosti o dotaci z prostředků Moravskoslezského 

kraje dotačního programu “Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku”, dle vyhlášených 

dotačních podmínek programu a důvodové zprávy předloženého materiálu 
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2) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a podáním 

žádosti o dotaci včetně všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu           

s vyhlášenými dotačními podmínkami programu Moravskoslezského kraje “Ozdravné pobyty 

pro děti předškolního věku” v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně           

o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Richard Vereš, T: 31.07.2019 

 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_MZP 3 
Návrh na pověření plněním úkolů při řízení Městské policie Ostrava 
 
Usnesení číslo: 01634/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 00623/RM1822/11 
k usnesení č. 00955/RM1822/16 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

pověřit pana XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, plněním úkolů při řízení 

Městské policie Ostrava, v pozici ředitele dle Organizačního řádu č. 3/2015, jímž je stanovena 

organizační struktura Městské policie Ostrava, s účinností od 17.8.2019 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru platového a personálního 

  
 

RM_M 25 
Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem 
statutárního města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01635/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
25 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání Městské policie 

Ostrava fyzickou likvidací dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o vyřazení a darování přebytečného majetku uvedeného v příloze č. 2 společnosti Kola          

pro Afriku o.p.s., IČO: 29397596, Závodní 2006/101, 700 30 Ostrava - Zábřeh, a za tím účelem 

o uzavření darovací smlouvy s uvedenou společností dle přílohy č. 3  předloženého materiálu 

  

3) jmenuje 

  
likvidační komisi, 

která o provedené likvidaci neupotřebitelného majetku pořídí likvidační protokol 

Předseda:  Milada Vontorová - referent PO a BP MP 

Členové:    Ing. Hana Valčuhová - referent správy majetku MMO 

                  Lenka Honzková - referent správy majetku MP 

  

 
RM_M 12 
Výroba šesti dílů seriálu Ostrava nezapomíná 
  
Usnesení číslo: 01636/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na výrobu šesti dílů seriálu Ostrava nezapomíná v rozsahu dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

  
vedoucího odboru kancelář primátora 

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

dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

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

 vedoucí odboru kancelář primátora 
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RM_MZP 2 
Zpětvzetí žalob ve věci exekučního řízení Günter Steuer, z důvodu 
potvrzení příklepu Krajským soudem v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 01637/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zpětvzetí žaloby vůči  žalované: 

Česká kancelář pojistitelů, 

se sídlem Na Pankráci 1724/129, 14000 Praha 4 

IČO: 70099618 

DIČ: CZ699002538 

o částku 62.203,82 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o zpětvzetí žaloby vůči  žalované: 

WINRO, s.r.o., 

se sídlem Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice 

IČO: 62300911 

DIČ: CZ62300911 

o částku 89.940,90 Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o zpětvzetí žaloby vůči  žalované: 

Česká republika, 

Organizační složka státu  - Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - územní pracoviště v 

Opavě, Masarykova třída 310/2, 746 01 Opava 

IČO: 72080043 

DIČ: CZ72080043 

o částku 936.422,30 Kč dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 23 
Návrh na uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů se společností 
POLAR televize s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 01638/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů se společností POLAR televize s. r. o., sídlem 

Boleslavova 710/19,  709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 25859838 dle přílohy č. 1,         

a to z důvodů dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 47 
Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města 
  
Usnesení číslo: 01639/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o písemnostech adresovaných radě města a zastupitelstvu města dle přílohy          

č. 1 a 3 včetně informace o stavu vyřízení dle předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

vyřídit písemnost nevyřízenou dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.08.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 16 
Návrh na prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - Zoologická 
zahrada a botanický park Ostrava, přísp. org. 
  
Usnesení číslo: 01640/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 01317/RM1922/22 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o prominutí odvodu ve výši 22 881,10 Kč za porušení rozpočtové kázně organizaci: Zoologická 

zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00373249, se sídlem 

Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 19 
ITI ostravské aglomerace - výzva k předkládání projektových záměrů 
  
Usnesení číslo: 01641/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 05218/RM1418/76 
k usnesení č. 05588/RM1418/81 
k usnesení č. 08554/RM1418/119 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text výzvy pro vyhlášení 36. výzvy Nositele ITI “Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - III”       

k předkládání projektových záměrů pro opatření 2.2.2 ITI ostravské aglomerace - 

“Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba silnic a budování obchvatů sídel na vybrané 

regionální silniční síti s cílem zvýšit konektivitu k síti TEN-T” ve vazbě na výzvu                 

č. 42 Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Vybrané úseky 

silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

vyhlásit 36. výzvu Nositele ITI “Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - III” k předkládání 

projektových záměrů pro opatření 2.2.2 ITI ostravské aglomerace - “Rekonstrukce, 

modernizace, popř. výstavba silnic a budování obchvatů sídel na vybrané regionální silniční síti 

s cílem zvýšit konektivitu k síti TEN-T” ve vazbě na výzvu č. 42 Řídicího orgánu Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP) Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované 

projekty ITI dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 01.07.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_M 59 
Schválení podání souhrnné žádosti o podporu pro projekt              
“Rozvoj města Ostravy” v rámci Operačního programu zaměstnanost 
  
Usnesení číslo: 01642/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
38 

 Rada města 

  
1) schvaluje 

  
přípravu projektu a podání souhrnné žádosti o podporu pro projekt “Rozvoj města Ostravy“          

v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 

zajistit přípravu projektu a předložení žádosti o podporu a všech jejich příloh pro projekt           

dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 92 v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 21.06.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 60 
Zpráva o ukončení realizace dvou mezinárodních projektů In Focus     
a Refill realizovaných za podpory evropského dotačního programu         
OP URBACT III 
  
Usnesení číslo: 01643/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 01342/RM1418/23 
k usnesení č. 0387/ZM1418/6 
k usnesení č. 02870/RM1418/42 
k usnesení č. 0875/ZM1418/13 
k usnesení č. 05030/RM1418/73 
k usnesení č. 05029/RM1418/73 
k usnesení č. 1382/ZM1418/21 
k usnesení č. 1383/ZM1418/21 
k usnesení č. 08962/RM1418/125 
k usnesení č. 09072/RM1418/126 
k usnesení č. 2247/ZM1418/35 
k usnesení č. 08958/RM1408/125 
  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
se předloženou zprávou o ukončení realizace dvou mezinárodních projektů In Focus a Refill 

realizovaných za podpory evropského dotačního programu OP URBACT III 

  

RM_M 68 
Změny v projektových týmech pro realizaci významných projektů města 
  
Usnesení číslo: 01644/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 00224/RM1822/5 
k usnesení č. 00625/RM1822/11 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
změny v projektových týmech pro realizací významných projektů města dle přílohy              

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “EXPO REAL Mnichov 2019”, poř. č. 113/2019 
  
Usnesení číslo: 01645/RM1822/26 

(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 veletržního 

stánku a souvisejících činností na mezinárodním veletrhu investičních příležitostí a realit   

EXPO REAL 2019 v Mnichově, v rozsahu předloženého materiálu s úpravou 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

1. Ing. Václav Palička - odbor strategického rozvoje  

2. PhDr. Adéla Koudelová, DiS. - odbor strategického rozvoje  

3. Ing. Miriam Šůstková - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu (MSK) 

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

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 
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náhradníci: 

1. Ing. Helena Pajurková - odbor strategického rozvoje  

2. Ing. Lucie Gwozdz Kajnarová - odbor strategického rozvoje  

3. Ing. Jakub Novák - odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu (MSK) 

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.09.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
4) zmocňuje 

  
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_VZ 8 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy          
o dílo na vypracování “koncepce pop up zóny na Masarykově náměstí” 
  
Usnesení číslo: 01646/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na vypracování “koncepce pop up 

zóny na Masarykově náměstí” se zhotovitelem - společností Dejsiprostor s.r.o., se sídlem 

Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, IČO: 03720934, DIČ: CZ03720934 za cenu nejvýše 

přípustnou 185.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_MZP 5 
Jmenování ředitele Městského ateliéru prostorového plánování         
a architektury, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 01647/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 0179/ZM1822/4 
k usnesení č. 00963/RM1822/16 
k usnesení č. 01552/RM1822/25 
  
Rada města 

  
1) stanovuje 

  
podle článku VII odstavce 2 věty třetí zřizovací listiny právnické osoby Městský ateliér 

prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace, že ředitel této příspěvkové 

organizace bude jmenován na dobu určitou s pracovním úvazkem ve výši 0,5 bez výběrového 

řízení 

  

2) jmenuje 

  
ředitelem Městského ateliéru prostorového plánování a architektury, příspěvkové organizace 

Ing. Václava Paličku, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX, a to na dobu určitou od 1. 

července 2019 do 31. prosince 2019 s pracovním úvazkem ve výši 0,5 dle přílohy              

č. 1 předloženého materiálu 

  

3) stanovuje 

  
řediteli příspěvkové organizace jmenovanému dle bodu 2) tohoto usnesení za podmínek      

dle bodu 2) tohoto usnesení plat ve výši XXXX,-- Kč a příplatek za vedení ve výši XXXX,-- Kč 

  

 
RM_M 58 
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku         
za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského 
kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko na přechodné 
období od 9.6.2019 - 13.6.2020 
  
Usnesení číslo: 01648/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti 

na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Hlučínsko                
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na přechodné období od 9.6.2019 - 13.6.2020, mezi statutárním městem Ostrava                   

a Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 67 
Vypovězení smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací 
uzavřené s firmou CAMEA, spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 01649/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vypovězení Smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací uzavřené s firmou 

CAMEA, spol. s r.o., sídlem Kořenského 1664/25, Řečkovice, 621 00 Brno, IČO 60746220 

  

 
RM_M 64 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 
návrhy k uzavření dohod o přeložkách a souhlas dle § 184 a) zákona         
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,            
pro OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01650/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného ze služebnosti  uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě - vodovodního řádu, dešťové a splaškové kanalizace 

k pozemkům: 

- p. p. č. 1335/3 o výměře 672 m2 nově označena p. p. č. 1335/43, 

- p. p. č. 1334/3 o výměře 66 m2 nově označena p. p. č. 1334/12, 

- p. p. č. 1336/7 o výměře 493 m2 nově označena p. p. č. 1336/23, 

- p. p. č. 1340/99 o výměře 983 m2 nově označena p. p. č. 1340/131, 

- p. p. č. 1340/21 o výměře 92 m2 nově označena p. p. č. 1340/138, 

- p. p. č. 1339/5 o výměře 3279 m2 nově označena p. p. č.1339/62, 

dle geometrického plánu č. 1358-112/2019  vyhotoveného pro katastrální území Mošnov        

v roce 2019 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov,  s budoucím vlastníkem: 

OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o. 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva       

k uvedeným pozemkům  na společnost OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o. 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření dohod o přeložkách vodních děl - vodovodu, splaškové kanalizace a dešťové 

kanalizace, a úhradě nákladů s nimi souvisejícími 

mezi vlastníkem vodního díla 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Moravská Ostrava, IČO: 00845451 

a investorem stavby  

OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., se sídlem: 28. října 3346/91, 702 00 

Ostrava, IČO: 289 38 186 

a provozovatelem vodních děl 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem: 28. října 1235/169,           

Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 451 93 665 

dle příloh č. 4 a  č. 5 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů                   

s ní souvisejících 

mezi vlastníkem plynárenského zařízení 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Moravská Ostrava, IČO: 00845451 

a osobou vyvolávající přeložku plynárenského zařízení 

OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., se sídlem: 28. října 3346/91, 702 00 

Ostrava, IČO: 28938186 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

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

pozdějších předpisů, s umístěním staveb: 
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-  ”Ostrava Airport Multimodal Park -  II. Etapa “ na pozemcích ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, dle situačního výkresu, který je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu 

- “Ostrava Airport Multimodal Park - V. etapa – Hala 1, Hala 5 a  související technická          

a dopravní infrastruktura“ na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy,              

dle situačního výkresu, který je přílohou č. 1/4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 9 
Návrh předání vodohospodářského majetku do nájmu spol. Ostravské 
vodárny a kanalizace a.s. a záměr pronájmu 
  
Usnesení číslo: 01651/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava v celkové pořizovací 

ceně 7.580.163,82 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000  

ve znění pozdějších dodatků do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

I. Dokončená investiční akce statutárního města Ostrava v celkové  pořizovací 

ceně 5.819.478,30 Kč  

- Kanalizace jednotná DN 250, DN 300, DN 400, DN 500 celkové délky 310,44 m včetně 8 kusů 

revizních šachet DN 1000 uložená v pozemcích parc. č. 2560/2, parc. č. 2560/6 vše v k. 

ú. Hrabová, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 6/19/VH/K     

ze dne 14. 1. 2019 a vybudována v rámci stavby “Rekonstrukce kanalizace ul. Klasná”,         

ORG 7230. 

II. Dlouhodobý drobný hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 1.760.685,52 Kč, 

který statutární město Ostrava nabylo a to: 

a) kupní smlouvou 

- ev. č. 0101/2019/MJ/VZKÚ ze dne 6. 2. 2019 od spol. Sensus Česká republika spol. s r.o.,  

350 ks vodoměrů, č. dokladu 120185282, v pořizovací ceně 927.500,00 Kč, 

- ev. č. 0101/2019/MJ/VZKÚ  ze dne 6. 2. 2019 od spol. Sensus Česká republika spol. s r.o.,  

100 ks vodoměrů, č. dokladu 120185281,  v pořizovací ceně 265.000,00 Kč, 

- ev. č. 0101/2019/MJ/VZKÚ ze dne 6. 2. 2019 od spol. Sensus Česká republika spol. s r.o.,   

150 ks vodoměrů  č. dokladu 120185280, v pořizovací ceně 397.500,00 Kč. 

b) dodatkem č. 3 ke Koncesní smlouvě 

- č. dokladu FVR174728 od spol. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., navrtávací pásy, domovní 

uzávěry a kanalizační odbočky, v pořizovací ceně 11.292,47 Kč, 

- č. dokladu FVR175173  od spol. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., navrtávací pásy, 

domovní uzávěry a kanalizační odbočky, v pořizovací ceně 33.837,63 Kč, 

-  č. dokladu  FVR175655 od spol. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., navrtávací pásy, 

domovní uzávěry a kanalizační odbočky, v pořizovací ceně 75.242,62 Kč, 
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-  č. dokladu FVR176141 od spol. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., navrtávací pásy, 

domovní uzávěry a kanalizační odbočky, v pořizovací ceně 50.312,80 Kč.  

  

2) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

I. Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava 

- Vodovodní řad  DN 300, DN 150 celkové délky 748,41 m včetně 5 kusů hydrantů DN 80          

a 4 kusů zavzdušňovací a odvzdušňovací soupravy, armaturní komora včetně elektro 

části, uložené v pozemcích parc. č. 3135/2, parc. č. 233/8, parc. č. 3134/2, parc. č. 233/18,          

parc. č. 223/9, parc. č. 223/24, parc. č. 223/14, parc. č. 223/19, parc. č. 223/25, parc. č. 200/34, 

parc. č. 200/11, parc. č. 200/36, parc. č. 200/38, parc. č. 200/39, parc. č. 200/12, parc. č. 190/79, 

parc. č. 190/88, parc. č. 190/39, parc. č. 190/83, parc. č. 190/78, parc. č. 190/82, parc. č. 190/41, 

parc. č. 233/70 vše v k. ú. Hrabová, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním 

souhlasem č. 1/19/VH/K ze dne 8. 3. 2019. 

- Kanalizační stoka DN 400, DN 300 celkové délky 86,20 m včetné 2 kusů kanalizačních šachet 

DN 1000 uložená v pozemcích parc. č. 373/18, parc. č. 373/39 vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava. 

Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 25/19/VH/K ze dne 8. 3. 2019. 

- Kanalizační stoka S1 a S2 DN 400, DN 300 celkové délky 157,67 m včetně 5 kusů 

kanalizačních šachet DN 1000  a  celkové délky 102,47 m včetně 4 kusů kanalizačních šachet 

DN 1000 uložená v pozemcích parc. č. 3538/2 a parc. č. 1581/17 v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 8/19/VH/K ze dne 21. 1. 2019. 

- Kanalizace splašková DN 250 celkové délce 209,28 m včetně 5 kusů kanalizačních šachet   

DN 1000 uložená v pozemcích parc. č. 3637, parc. č. 3751/99, parc. č. 3751/98, parc. č. 3749/1, 

parc. č. 3747/1 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním 

souhlasem č. 53/19/VH/K ze dne 8. 4. 2019. 

II. Dlouhodobý hmotný majetek, 

které statutární město Ostrava nabylo kupními smlouvami od spol. New Karolina Residential 

Development II s.r.o. a spol. GABYT s.r.o., a to: 

- ev. č. 1257/2019/MJ ze dne 28. 3. 2019 splašková kanalizace DN 300  celkové délky 81,73 m 

včetně 3 kusů kanalizačních šachet DN 1000 a dešťová kanalizace DN 300 celkové délky  

108,88 m včetně 4 kusů kanalizačních šachet DN 1000, uložené  v pozemcích parc. č. 3457/21, 

parc. č. 256, parc. č. 244/38, parc. č. 3457/14, parc. č. 3463/3, parc. č. 4246/38 v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava. Stavby byly kolaudovány kolaudačním souhlasem č. 74/18/VH/K       

ze dne 29. 8. 2018. 

- ev. č. 1646/2019/MJ ze dne 17. 5. 2019 vodovod PE 100 D 63 celkové délky 90,3 m a 1 kusu 

hydrantu DN 80 na pozemku parc. č. 1723/1 v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava.       

Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 32/16/VH/K ze dne 9. 3. 2016. 
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3) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal předávací protokoly dle bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 21.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 28 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Mošnov,     
obec Mošnov Návrh na záměr města pronajmout pozemek               
v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01652/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava                

p.p.č. 813/29, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 30,24 m2 v k.ú. Mošnov,                

obec Mošnov (Průmyslová zóna Mošnov), 

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 pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostrava p.p.č. 458/50, 

ost. plocha - manipulační plocha, o výměře 1288 m2 v k.ú. Heřmanice,                         

obec Ostrava (ul. Orlovská), 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 29 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce - ARCHITECTURA, z.s. 
  
Usnesení číslo: 01653/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce nemovitého majetku 
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s vypůjčitelem ARCHITECTURA, z.s. 

se sídlem Betlémské náměstí 169/5a, 110 00 Praha 1, IČO: 27017923, DIČ: CZ27017923 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Návrh na souhlas s umístěním kabelového vedení NN včetně 
rozpojovací a pojistkové skříně a uzavření smluv o budoucí smlouvě    
o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01654/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení NN včetně 1 ks rozpojovací skříně v pozemcích   

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 4430/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4430/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

parc. č. 4430/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace  

v k. ú. Třebovice ve Slezsku, 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-Třebovice, Martinovská, NNk” 

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

  

2) rozhodla 

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

provozování podzemního kabelového vedení NN včetně 1 ks rozpojovací skříně k pozemkům: 

parc. č. 4430/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4430/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

parc. č. 4430/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Třebovice ve Slezsku, 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 
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3) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení 2x NN včetně  pojistkové skříně na pozemku     

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3083 - zastavěná plocha a nádvoří  

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

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Moravská Ostrava 3639/1, NNk” 

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

  

4) rozhodla 

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

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

parc. č. 3083 - zastavěná plocha a nádvoří 

v k. ú. Moravská Ostrava, 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. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 31 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemek ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy za účelem provedení inženýrsko-geologického vrtu        
pro společnost Báňské projekty Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01655/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 784 - trvalý travní porost, 

v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, 

za účelem provedení inženýrsko-geologického vrtu v rámci stavby “Rekonstrukce vodovodního 

přivaděče Ludgeřovice” pro: 

Báňské projekty Ostrava, a.s. 

se sídlem Vítkovická 3108/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 607 92 841 
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RM_M 32 
Návrh na zřízení věcného břemene a služebností, návrh na uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene a smluv o zřízení služebností         
pro GasNet, s.r.o., pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, návrh na zrušení 
části usnesení, zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti pro DIAMO, státní podnik 
  
Usnesení číslo: 01656/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a provozování NTL plynovodu včetně 7 ks plynovodních přípojek k pozemku parc. č. 1649/1 - 

ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, s oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

konstrukce včetně 2 ks podpěr mostu k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3220/49 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem 145 05 Praha 4, Na Pankráci 546/56 

IČO 659 93 390 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) ruší 

  
své usnesení č. 09958/RM1418/134 ze dne 28. 8. 2018 bod 1) 

  

4) rozhodla 

  
na straně  vlastníka zřídit  služebnost  a  uzavřít  smlouvu  o  zřízení  služebnosti umístění,  
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provozování a udržování bezpečnostního prvku Odplyňovacího vrtu “VM-OV č. 150 spolu     

s drenážním odplyňovacím systéme (DOS)” propojeným plynovým potrubím včetně ohrazení  

k pozemku parc. č. 4168/1 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,          

a pěšího přístupu k pozemku . č. 4168/1 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Slezská Ostrava, 

obec Ostrava, s oprávněným: 

DIAMO, státní podnik 

se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem 

IČO 000 02 739 

a 

vedlejším účastníkem  

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 004 94 356 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Svinov,         
obec Ostrava a návrh na záměr města pronajmout nemovitou věc v k.ú. 
Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01657/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc, a to 

- pozemek parc.č. 3118/2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout nemovitou věc, a to 

- pozemek parc.č. 3118/2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 38 
Návrh na uzavření nájemních smluv k pozemkům v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01658/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření nájemní smlouvy k částem pozemku parc. č. 1293/1 - ostatní, ostatní komunikace,    

a to části A o výměře 1,5 m2 a části B o výměře 1,5 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s Martinem Štubňou, se sídlem Cingerova 2116/1, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava,      

IČO 733 29 142 

za účelem umístění a provozování restaurační zahrádky 

za nájemné ve výši 100,- Kč/m2/měsíc, tj. 900,- Kč za celou dobu nájmu 

na dobu určitou od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření nájemní smlouvy k části pozemku parc. č. 3594/10 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 36,80 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s TGX Paleta s. r. o., se sídlem 28. října 2592/153, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,       

IČO 039 34 179 

za účelem umístění a provozování restaurační zahrádky 

za nájemné ve výši 50,- Kč/m2/měsíc, tj. 5.520,- Kč za celou dobu nájmu 

na dobu určitou od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Návrh na souhlas s umístěním stav. objektů, uzavření smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti, nájemních smluv 
  
Usnesení číslo: 01659/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s umístěním kanalizační přípojky do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 805/1 – lesní pozemek, les jiný než hospodářský 

v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, 

pro investora: 

Tělocvičná jednota Sokol Ostrava - Plesná 

se sídlem Na Žižkově 281/1, Plesná, 725 27 Ostrava 

IČO 439 65 776, 

v rámci stavby “Napojení sportovního areálu TJ Sokol Ostrava – Plesná na splaškovou 

kanalizaci parc. č. 804/1 v k. ú. Stará Plesná”, dle situace z projektové dokumentace,           

která je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

kanalizační přípojky k pozemku: 

parc. č. 805/1 – lesní pozemek, les jiný než hospodářský 

v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

Tělocvičná jednota Sokol Ostrava - Plesná 

se sídlem Na Žižkově 281/1, Plesná, 725 27 Ostrava 

IČO 439 65 776, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním splaškové kanalizace DN 300, DN 250, výtlačné splaškové kanalizace D 125, 

dešťové kanalizace DN 600, DN 300 do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 451 – lesní pozemek 

v k. ú. Bobrovníky, obec Hlučín, 

pro investora: 

Vodovody a kanalizace Hlučín, s. r. o. 

se sídlem Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín 

IČO 259 14 685, 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 31/69  
  

v rámci stavby “Vybudování oddílné splaškové kanalizace v městské části Bobrovníky, 

Malánky, Hlučín, přestavba ČOV Bobrovníky na ČS a dešťovou zdrž”, dle situace z projektové 

dokumentace, která je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

splaškové kanalizace DN 300, DN 250, výtlačné splaškové kanalizace D 125, dešťové 

kanalizace DN 600, DN 300 k pozemku: 

parc. č. 451 – lesní pozemek 

v k. ú. Bobrovníky, obec Hlučín, 

s budoucím oprávněným: 

Vodovody a kanalizace Hlučín, s. r. o. 

se sídlem Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín 

IČO 259 14 685, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

5) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky vč. vodoměrné šachtice, kanalizační přípojky a sjezdu         

a nájezdu do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

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

v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

pro investora: 

Ing. XXXXX XXXXX, datum narození XXXXX XXXXX 

bydliště XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, 

v rámci stavby “Novostavba rodinného domu v parc. č. 2097 k. ú. Poruba”, 

dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 5/2 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti vodovodní přípojky 

vč. vodoměrné šachtice a kanalizační přípojky, užívání části pozemku pro přístup a příjezd       

k pozemku parc. č. 2097 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, k pozemku: 

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

v k. ú. Poruba, obec Ostrava,s budoucím oprávněným: 
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Ing. XXXXX XXXXX, datum narození XXXXX XXXXX 

bydliště XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemku parc. č. 2953/5- ostatní 

plocha, ostatní komunikace, a to části A o výměře 35 m2, části B o výměře 7,50 m2 a části         

C o výměře 6,50 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

s nájemcem: 

Ing. XXXXX XXXXX, datum narození XXXXX XXXXX 

bydliště XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, 

za účelem vybudování vodovodní přípojky vč. vodoměrné šachtice, kanalizační přípojky       

a sjezdu a nájezdu pro přístup a příjezd k pozemku parc. č. 2097 v k. ú. Poruba, obec Ostrava,           

a to vše v rámci stavby “Novostavba rodinného domu v parc. č. 2097 k. ú. Poruba” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok tj. 4.410,- Kč ročně 

nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí dnem, který 

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti vodovodní přípojky vč. vodoměrné šachtice  

a kanalizační přípojky v pozemku parc. č. 2953/5 v k. ú. Poruba, obec Ostrava a užívání částí 

pozemku parc. č. 2953/5 v k. ú. Poruba, obec Ostrava pro přístup a příjezd k pozemku          

parc. č. 2097 v k. ú. Poruba, obec Ostrava ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 2097 

v k. ú. Poruba, obec Ostrava do veřejného seznamu, nejpozději však 31. 12. 2021 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

8) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky a rozšířením sjezdu a nájezdu do pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 417/16 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

pro investora: 

Callidus trading, spol. s r. o. 

se sídlem Bohumínská 410/135, Muglinov, 712 00 Ostrava, IČO 258 32 476, 

v rámci stavby “Areál firmy Callidus, Ostrava – Muglinov”, 

dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 8/2 předloženého materiálu 
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9) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti vodovodní přípojky 

k pozemku: 

p. p. č. 417/16 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

Callidus trading, spol. s r. o. 

se sídlem Bohumínská 410/135, Muglinov, 712 00 Ostrava, IČO: 258 32 476, 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

10) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 417/16 - ostatní plocha, 

silnice o výměře 23,30 m2 v k. ú. Muglinov obec Ostrava 

s nájemcem: 

Callidus trading, spol. s r. o. 

se sídlem Bohumínská 410/135, Muglinov, 712 00 Ostrava 

IČO 258 32 476, 

za účelem vybudování vodovodní přípojky v pozemku p. p. č. 417/16 v k. ú. Muglinv,        

obec Ostrava, rozšíření stávajícího sjezdu a nájezdu z/na komunikaci II/477 (ul. Bohumínská)  

na předmětu nájmu v rámci stavby “Areál firmy Callidus, Ostrava - Muglinov - vodovodní 

přípojka” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 2.097,- Kč ročně 

nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne nabytí účinnosti nájemní smlouvy a skončí dnem, 

který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě - vodovodní 

přípojky zatěžující pozemek p. p. č. 417/16 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava ve prospěch každého 

vlastníka pozemků: 

- p. č. st. 444 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Muglinov, č.p. 410, jiná st, 

- p. p. č. 13/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 13/32 - zahrada, 

- p. p. č. 14/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 14/2 - zahrada, 

- p. p. č. 23/2 - zahrada, 

- p. p. č. 23/3 - zahrada, 

všechny v k. ú. Muglinov, obec Ostrava do veřejného seznamu, nejpozději však 31. 12. 2021 

dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 
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RM_M 40 
Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se 
společnostmi Asental Zenith s.r.o. a Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
  
Usnesení číslo: 01660/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě vodovodního řadu PE D 160 k pozemku: 

parc. č. 1510 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s budoucím povinným: 

Asental Zenith s.r.o. 

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

IČO: 046 71 201 

a 

se stavebníkem: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

se sídlem Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 451 93 673, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 48 
Návrh na souhlas s užíváním veřejné zeleně a veřejného prostranství, 
návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k. ú. Heřmanice      
a nepronajmout v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01661/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s bezúplatným užíváním nemovitých věcí v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- pozemku parc. č. 436, zastavěná plocha a nádvoří 

- pozemku parc. č. 442/1, ostatní plocha, jiná plocha, 
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- pozemku parc. č. 437, ostatní plocha, jiná plocha, 

jenž tvoří veřejnou zeleň a veřejné prostranství, jejichž údržbu zajišťuje městský 

obvod Moravská Ostrava a Přívoz, 

pro Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 

Sokolská třída 175/26, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 68917066 

ve dnech od 25. 6. 2019 do 15. 9. 2019 za účelem konání sportovně-společenské akce 

“Sportovně kulturní léto na Masarykově náměstí” 

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

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 495/1 - ostatní plocha, silnice o výměře    

10,5 m2 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy       

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

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 66 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí 

přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky zajištění průjezdu vozidel IZS a zároveň si 

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 49 
Návrh prominout či neprominout smluvní pokutu vyplývající z uzavřené 
nájemní smlouvy s fyzickými osobami Návrh na uzavření dohody       
o bezesmluvním užívání k částem nemovitosti v k.ú. Krásné Pole,    
obec Ostrava s fyzickými osobami 
  
Usnesení číslo: 01662/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

neprominout smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, 

vyplývající z čl. V. “Práva a povinnosti smluvních stran”, odst. 6 uzavřené “Nájemní smlouvy” 

ev.č. 0089/2017/MJ ze dne 23. 1. 2017, mezi statutárním městem Ostrava a manžely          

XXXXX XXXXX a XXXXX XXXXX, oba XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 
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z důvodu nedodržení povinnosti vrácení předmětu nájmu parc. č. 2268/4, ost. plocha -          

ost. komunikace o výměře 18,60 m2 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, v den skončení nájmu 

  

2) rozhodla 

  
na straně  věřitele 

uzavřít dohodu o úhradě za bezesmluvní užívání částí pozemku parc. č. 2268/4, ost. plocha - 

ost. komunikace o celkové výměře 18,60 m2, a to část označenou v situačním výkresu jako “A”  

o výměře 4,40 m2, část označenou v situačním výkresu jako “B” o výměře 4,40 m2 a část 

označenou v situačním výkresu jako “C” o výměře 9,80 m2 v k.ú. Krásné Pole,              

obec Ostrava (ul. Hlubčická) 

s manžely: 

XXXXX XXXXX, rok narození XXXXX XXXXX 

bydlištěm: XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

a 

XXXXX XXXXX, rok narození XXXXX XXXXX 

bydlištěm: XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 51 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků              
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01663/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy se společností 

Love production s.r.o. 

se sídlem: č.p. 595, 739 49 Metylovice 

IČO: 02763052 

jejímž předmětem je pronájem pozemků: 

• parc. č. 3088/4, ostatní plocha, zeleň ( výměra 219 m2) 

• parc. č. 3089/3, ostatní plocha, jiná plocha ( výměra 491 m2) 

• parc. č. 3192/5, ostatní plocha, ostatní komunikace ( výměra 232 m2) 

• parc. č. 3630/24, ostatní plocha, ostatní komunikace ( výměra 817 m2) 

• parc. č. 3640/21, ostatní plocha, ostatní komunikace (výměra 47 m2) 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
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za účelem zřízení místa pro stany pro návštěvníky a mobilního oplocení v rámci festivalu      

Beats for Love 2019, na dobu určitou od 28. 6. 2019 do 10. 7. 2019, za nájemné ve výši  

23.478,- Kč  za dobu trvání nájmu (tj. 365,- Kč/m2/rok), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 52 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemků            
ve vlastnictví SMO a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě         
o zřízení věcného břemene pro společnost Veolia Energie ČR, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01664/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
- s umístěním  teplovodní přípojky do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy   

parc. č. 1960/9 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště a parc. č. 1960/31 - ostatní plocha, 

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

- s umístěním  parovodní přípojky včetně plechového kontejneru s šachtou pro předávací 

stanici do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 1960/31 - ostatní plocha, 

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

pro: 

Veolia Energie ČR, a.s. 

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

IČO 451 93 410 

v rámci stavby “Teplofikace oblasti a přípojka tepla pro galerii Plato Ostrava - Rekonstrukce 

historické budovy bývalých jatek” 

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

  

2) rozhodla 

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

 - zřízení a provozování teplovodní přípojky v pozemcích parc. č. 1960/9 - zastavěná plocha      

a nádvoří, zbořeniště a parc. č. 1960/31 - ostatní plocha, ostatní komunikace oba                    

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

- zřízení a provozování parovodní přípojky včetně plechového kontejneru s šachtou            

pro předávací stanici v pozemku parc. č. 1960/31 - ostatní plocha, ostatní komunikace           

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 
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Veolia Energie ČR, a.s. 

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

IČO 451 93 410 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 61 
Návrh na uzavření smlouvy o využívání sportoviště 
  
Usnesení číslo: 01665/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o využívání sportoviště 

se zapsaným spolkem 

Česká asociace amerického fotbalu z.s. 

se sídlem U Slavie 1540/2a Praha 10 100 00 

IČO: 60164115 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 62 
Návrh na souhlas s vnějším vzhledem prodejny č.p. 170                
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01666/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s vnějším vzhledem prodejny a výlohy na budově č. p. 170, která je součástí pozemku          

parc. č. 458 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

nesvěřené městskému obvodu, která je pronajata společnosti HK Mobil s.r.o., se sídlem Poslední 

495/4, 711 00 Ostrava-Hrušov, IČO: 081 75 781, v rozsahu přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 63 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k. ú. Radvanice, 
návrh na záměr města nepronajmout části pozemků v k. ú. Slezská 
Ostrava a návrh na záměr města pronajmout část pozemku                
v k.ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01667/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 3265/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 4,26 m2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

nesvěřený městskému obvodu , dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou 

č. 3 předloženého materiálu  

 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

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

nesvěřený městskému obvodu, a to: 

- pozemku parc. č. 5659/1 - ostatní plocha, dráha o výměře 82 m2
 

- pozemku parc. č. 3282/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2
 

- pozemku parc. č. 3388/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2
 

- pozemku parc. č. 3388/1 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 60 m2
 

 vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu v situačních snímcích, které jsou přílohou 

č. 6 předloženého materiálu 

za podmínky odstranění podmínečných námitek uvedených ze strany odboru investičního 

MMO v důvodové zprávě předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 4237 - ostatní plocha, ostatní komunikace          

o výměře 16 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava, nesvěřené městskému obvodu , dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou         

č. 9 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 66 
Skončení nájmu bytu č. 10 v domě na ul. Pobialova 875/8, O.-Moravská 
Ostrava, dohodou. Variantní návrh na uzavření dodatku č. 4 k nájemní 
smlouvě na pronájem bytu č. 1 v domě na ul. Horní 3033/102, 
Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 01668/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dohody o skončení nájmu služebního bytu č. 10 o velikosti 

1+2 umístěného ve 4. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 875, který je součástí pozemku 

parc. č. 328, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, na ul. Pobialova č.or. 8, Ostrava-Moravská 

Ostrava, s nájemcem 

XXXXX XXXXX, rok narození XXXXX XXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXX, 

k datu 30. 6. 2019, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele neuzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě ev. č. 0196/2016/MJ ze dne 

21. 2. 2016, ve znění dodatku č. 1 - 3, na pronájem bytu zvláštního určení bezbariérového 

charakteru č. 1, o velikosti 1+kk v bytovém domě č.p. 3033, který je součástí pozemku      

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

na ul. Horní č. or. 102, Ostrava-Bělský Les, s žadatelem 

panem XXXXX XXXXX, rok narození XXXXX XXXXX, bytem XXXXX XXXXX, 

zastoupeným opatrovníkem statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu 

Ostrava-Jih, 

  

 
RM_M 33 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 01669/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků městským obvodům na pořízení cykloboxů pro základní 

školy, a to 
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a) městskému obvodu Poruba ve výši 90 tis. Kč 

b) městskému obvodu Stará Bělá ve výši 30 tis. Kč 

c) městskému obvodu Hrabová ve výši 30 tis. Kč 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 34070, ORJ 120 o 600 tis. Kč (A.1.) 

                                                       o 130 tis. Kč (A.2.) 

(A.4.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 104513013, org. 94000000 o 2 139 tis. Kč 

                                                ÚZ 104113013, org. 94000000 o 252 tis. Kč 

- neinvestiční transfery přijaté od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 201, ORJ 120 o 1 000 tis. Kč (A.5.) 

                      ÚZ 334, ORJ 120 o 43 tis. Kč (A.7.) 

- investiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4222, ÚZ 212, ORJ 120, org. 8185 o 2 250 tis. Kč (A.3.) 

- běžné výdaje 

(A.4.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5169, ÚZ 104513013, org. 94000000 o 289 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 94000000 o 34 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 94000000 o 17 tis. Kč 

          na ORJ 135, § 4349, pol. 5011, ÚZ 104513013, org. 94000000 o 1 302 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 94000000 o 153 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 94000000 o 77 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 104513013, org. 94000000 o 37 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 94000000 o 5 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 94000000 o 2 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 104513013, org. 94000000 o 366 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 94000000 o 43 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 94000000 o 22 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 104513013, org. 94000000 o 145 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 94000000 o 17 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 94000000 o 8 tis. Kč 

na § 5599, pol. 5162, ÚZ 201, ORJ 133 o 1 000 tis. Kč (A.5.) 

(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 5169, ÚZ 92 o 100 tis. Kč 

                                            pol. 5171, ÚZ 92 o 2 900 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7601, ORJ 180 o 70 tis. Kč (C.2.) 

(C.3.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5167 o 20 tis. Kč 

                                            pol. 5363 o 1 tis. Kč 

                                            pol. 5133 o 50 tis. Kč 

(C.5.) na ORJ 190, § 3792, pol. 5331 o 10 tis. Kč 
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                            pol. 5339 o 15 tis. Kč 

                                            pol. 5213 o 10 tis. Kč 

na § 2141, pol. 5137, ORJ 221 o 50 tis. Kč (C.6.) 

na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7402, ORJ 270 o 18 tis. Kč (C.7.) 

- kapitálové výdaje 

na § 5522, pol. 6121, ORJ 230, org. 8185 o 2 250 tis. Kč (A.3.) 

(C.1.) na ORJ 230, § 3524, pol. 6121, ÚZ 1070, ORJ 230, org. 6219 o 9 344 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, org. 3264 o 1 144 tis. Kč 

                               § 3522, pol. 6121, org. 6228 o 74 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7315 o 1 000 tis. Kč 

na § 5311, pol. 6121, ORJ 270 o 27 tis. Kč (C.3.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3315, pol. 5336, ÚZ 34070, ORJ 160, org. 4250 o 600 tis. Kč (A.1.) 

                                                                                        130 tis. Kč (A.2.) 

na § 3233, pol. 5336, ÚZ 334, ORJ 140, org. 82 o 43 tis. Kč (A.7.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

(C.4.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 505 o 90 tis. Kč 

                                                                         org. 508 o 30 tis. Kč 

                                                                         org. 521 o 30 tis. Kč  

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7606, ORJ 180 o 126 tis. Kč (A.4.) 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7601, ORJ 180 o 70 tis. Kč (C.2.) 

na § 5311, pol. 5169, ORJ 270 o 98 tis. Kč (C.3.) 

na § 3792, pol. 5139, ORJ 190 o 35 tis. Kč (C.5.) 

na § 2141, pol. 5169, ORJ 221 o 50 tis. Kč (C.6.) 

(C.7.) na ORJ 270, § 4349, pol. 5173, ÚZ 7402 o 3 tis. Kč 

                                            pol. 5175, ÚZ 7402 o 15 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORJ 230, org. 6209 o 3 473 tis. Kč 

                                                                                             org. 6210 o 5 871 tis. Kč 

                               § 6409, pol. 6901, org. 8064 o 1 144 tis. Kč 

                               § 6409, pol. 6901 o 74 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7040 o 3 000 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7355 o 1 000 tis. Kč 

  na § 2212, pol. 6342, ORJ 100, org. 3408 o 150 tis. Kč (C.4.) 

Městský obvod Poruba (C.4.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 505 o 90 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 3113, pol. 5137, ÚZ 93 o 90 tis. Kč 
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Městský obvod Stará Bělá (C.4.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 508 o 30 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 3113, pol. 5137, ÚZ 93 o 30 tis. Kč 

Městský obvod Hrabová (C.4.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 521 o 30 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 3113, pol. 5137, ÚZ 93 o 30 tis. Kč 

  

3) 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 34 
Poptávkové řízení na výběr poskytovatele úvěru pro městský obvod 
Poruba ve výši 300 mil. Kč 
  
Usnesení číslo: 01670/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 0336/ZM1822/6 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat vybrané banky k zaslání nabídky úvěru pro městský obvod Poruba za účelem 

„Odkoupení spoluvlastnického podílu na bytovém domě Oblouk v Ostravě – Porubě          

od společnosti RESIDOMO, s.r.o. včetně následné rekonstrukce a zároveň na rekonstrukci 

objektu Dělnická č.p. 411, 708 00 Ostrava Poruba“ v celkové výši 300 mil. Kč dle parametrů 

uvedených v důvodové zprávě ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
oslovit peněžní ústavy spolupracující s městem k předložení nabídky úvěru ve znění přílohy     

č. 1 předloženého materiálu: 

- Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova1929/62, PSČ 140 00, IČO 452 44 782 

- Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO 453 17 054 
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- Československá obchodní banka, a.s., Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO 000 01 350 

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1,    

PSČ 140 92, IČO 649 48 242 

  

3) rozhodla 

  
o doporučeném hodnotícím kritériu pro výběr nejvýhodnější nabídky úvěru dle přílohy            

č. 2 předloženého materiálu 

  

4) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

Členové: 

1. Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. - náměstek primátora 

2. Ing. Lukáš Jančálek - vedoucí odboru financí a rozpočtu 

3. Bc. Miroslav Otisk MBA, MSc - místostarosta MOb Poruba 

Náhradníci: 

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora  

2. Ing. Věra Hrubá - vedoucí oddělení finančního řízení 

3. Ing. Petr Solanský - vedoucí odboru finančního a ekonomického 

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

zabezpečit veškeré potřebné úkony vedoucí k získání a k výběru nejvýhodnější nabídky úvěru 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 36 
Návrh dodatku č. 26 ke Směrnici č. 1/2007 pro nakládání s finančními 
prostředky, postupy v účetnictví a další ustanovení s účinností         
od 19. 6. 2019 
  
Usnesení číslo: 01671/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Dodatek č. 26 ke Směrnici č. 1/2007 pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví 

a další ustanovení s účinností od 19. 6. 2019 
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RM_M 10 
Návrh na poskytnutí účelových příspěvků z rozpočtu SMO -            
Pilotní program na podporu rozvoje Kariérového poradenství          
ve vybraných ZŠ (DPP na kariérové poradce) 
  
Usnesení číslo: 01672/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 00423/RM1822/8 
k usnesení č. 0146/ZM1822/3 
k usnesení č. 01398/RM1822/23 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků z rozpočtu SMO na  realizaci Pilotního 

programu na podporu rozvoje Kariérového poradenství ve vybraných základních školách dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu a o zaslání sdělení o poskytnutí příspěvků z rozpočtu SMO 

příjemcům příspěvku dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku   
z evidence odboru školství a sportu 
  
Usnesení číslo: 01673/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku v celkové pořizovací ceně      

678 810,- Kč  z evidence odboru školství a sportu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

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

č. 2/2007” ve složení: 

předseda: Ing. Sylva Sládečková, odbor školství a sportu 

členové: Mgr. Jaromír Navrátil, odbor školství a sportu 

              Ing. Kamila Cebulová, odbor financí a rozpočtu 

              Ing. Marie Lekešová, odbor financí a rozpočtu 

              Ing. Bc. Kateřina Osuchová, odbor školství a sportu 
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RM_M 55 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Střediska 
volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 
  
Usnesení číslo: 01674/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím daru        

do vlastnictví právnické osoby Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, 

příspěvková organizace, IČO 75080508, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

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

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 30.06.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 69 
Zapojení statutárního města Ostravy do projektu výzvy č. 02_19_076 
Inovace v pedagogice jako partnera bez finančního příspěvku 
  
Usnesení číslo: 01675/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zapojením statutárního města Ostravy do projektu výzvy č. 02_19_076 Inovace v pedagogice 

jako partnera bez finančního příspěvku 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru školství a sportu 

zajistit veškeré úkony spojené se zapojením do realizace projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 25.06.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 22 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Knihovny 
města Ostravy, p.o. 
  
Usnesení číslo: 01676/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím 

daru do vlastnictví Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace, se sídlem               

ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, IČO 00097586, a o vystavení předchozího souhlasu 

zřizovatele s uzavřením smlouvy dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 53 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 
71200 Ostrava - Muglinov 
  
Usnesení číslo: 01677/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím 

finančního daru do vlastnictví právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 

71200 Ostrava - Muglinov, ve výši 50.000,- Kč (dle přílohy č. 1 předloženého materiálu) 

  

2) ukládá 

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

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu              

č. 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 25.06.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 3 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 00631956,      
se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 01678/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Dětské centrum Domeček, příspěvková 

organizace, IČO 00631956, se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh, v pořizovací 

ceně 68.240,- Kč (příloha č. 1 předloženého materiálu) 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu: 

Předseda:Vítězslav Boháč, technik DC Domeček, p.o. 

Členové: 

• Kateřina Nováková, účetní DCD 

• Jozefína Rucká, majetkový odbor MMO 

  

 Vyřizuje: Vítězslav Boháč, T: 31.07.2019 

 technik DC Domeček, p.o. 

  
3) ukládá 

  
předsedovi komise 

vyhotovit zápis o provedení likvidace majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Vítězslav Boháč, T: 31.07.2019 

 technik DC Domeček, p.o. 
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RM_M 54 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace,               
IČO 00631956, se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 01679/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím darů        

do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace,          

IČO 00631956, se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh, v celkové výši           

6.683,00 Kč (dle přílohy č. 1 předloženého materiálu) 

  

2) ukládá 

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

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu            

č. 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 25.06.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_MZP 4 
Návrh na jmenování Mgr. Marka Tejzra ředitelem Domova Sluníčko, 
Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO: 70631832 
  
Usnesení číslo: 01680/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 00909/RM1822/15 
  
Rada města 

  
1) jmenuje 

  
Mgr. Marka Tejzra, nar. XXXXX XXXXX, bytem XXXXX XXXXX, ředitelem Domova 

Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Syllabova 19, 

Ostrava-Vítkovice, IČO: 70631832 
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2) schvaluje 

  
plat Mgr. Marka Tejzra jmenovaného ředitelem Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, 

příspěvková organizace, se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice, IČO: 70631832 

  

3) vyslovuje 

  
poděkování Ing. Haně Ježkové za dlouholetou práci ve funkci ředitelky v Domově Sluníčko, 

Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 

  

 
RM_M 1 
Návrhy na změnu podmínek čerpání příspěvků příspěvkových 
organizací v sociální oblasti 
  
Usnesení číslo: 01681/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 07556/RM1418/107 
k usnesení č. 09292/RM1418/129 
k usnesení č. 10405/RMm1418/30 
k usnesení č. 00175/RM1822/4 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
A) o změně podmínek čerpání a vyúčtování neinvestičních účelových příspěvků poskytnutých 

Domovu Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, se sídlem          

Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava-Poruba dle důvodové zprávy a přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

B) o změně podmínek čerpání a vyúčtování investičních příspěvků poskytnutých Domovu 

Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, IČO 70631841, se sídlem                      

Na Mlýnici 203/5, 70200 Ostrava - Přívoz dle důvodové zprávy a přílohy č.2 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 7 
Návrhy na uložení odvodů do rozpočtu statutárního města Ostravy     
za porušení rozpočtové kázně příspěvkovým organizacím v oblasti 
sociálních věcí a zdravotnictví 
  
Usnesení číslo: 01682/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
uložit odvod do rozpočtu statutárního města Ostrava dle ustanovení § 28, odst. 11 zákona       

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

právnickým osobám: 

a) právnické osobě Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, 

IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory za porušení 

rozpočtové kázně spočívající v  neoprávněném použití peněžních prostředků ve výši  

47.141,60 Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 

b) právnické osobě Domov Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867, se sídlem 

Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh, za porušení rozpočtové kázně spočívající 

v  neoprávněném použití peněžních prostředků ve výši 47.682,45 Kč dle důvodové zprávy      

a přílohy č. 2 

c) právnické osobě Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace,             

IČO 70631859, se sídlem Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava -Vítkovice za porušení rozpočtové 

kázně spočívající v  neoprávněném použití peněžních prostředků ve výši 192.846,-- Kč         

dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 

d) právnické osobě Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, 

IČO 70631816, se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava za porušení 

rozpočtové kázně spočívající v  neoprávněném použití peněžních prostředků ve výši 3.000,-- Kč 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 4 

e) právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava 

- Muglinov za porušení rozpočtové kázně spočívající v  neoprávněném použití peněžních 

prostředků ve výši 2.247,-- Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 5 

  

2) stanovuje 

  
a) právnické osobě Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, 

IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory lhůtu             

do 30. 9. 2019 pro zaplacení odvodu neoprávněně použitých peněžních prostředků dle bodu        

1) písm. a) tohoto usnesení a přílohy č. 1 

b) právnické osobě Domov Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867, se sídlem 

Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava -Zábřeh,  lhůtu do 30. 9. 2019 pro zaplacení odvodu 

neoprávněně použitých peněžních prostředků dle bodu 1) písm. b) tohoto usnesení a přílohy č. 2 

c) právnické osobě Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace,          

IČO 70631859, se sídlem Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava -Vítkovice lhůtu do 30. 9. 2019           

pro zaplacení odvodu neoprávněně použitých peněžních prostředků dle bodu 1) písm. c) tohoto 

usnesení a přílohy č. 3 
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d) právnické osobě Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, 

IČO 70631816, se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava  lhůtu        

do 30. 9. 2019 pro zaplacení odvodu neoprávněně použitých peněžních prostředků dle bodu        

1) písm. d) tohoto usnesení a přílohy č. 4 

e) právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava 

- Muglinov lhůtu do 30. 9. 2019 pro zaplacení odvodu neoprávněně použitých peněžních 

prostředků dle bodu 1) písm. e) tohoto usnesení a přílohy č. 5 

  

 
RM_M 27 
Schválení objednávek v rámci akce “Ostrava v Praze” 
  
Usnesení číslo: 01683/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávek na dodavatele: 

a) Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace, Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava – 

Moravská Ostrava, IČO 00533874, 

na zajištění představení „Ronja, dcera loupežníka” v Divadle Minor za cenu nejvýše přípustnou 

73.000,- Kč včetně DPH; 

b) Divadelní společnost Petra Bezruče s.r.o., ul. 28. října 1701/120, 702 00 Ostrava – Moravská 

Ostrava, IČO 25382276, 

na zajištění představení „Transky, body, vteřiny“ a „Heda Gablerová: Teorie dospělosti“ 

v Divadle v Celetné za cenu nejvýše přípustnou 112.000,- Kč včetně DPH; 

c) Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace, ul. 28. října 289/2, 701 85 Ostrava – 

Moravská Ostrava, IČO 00845035, 

na zajištění představení “Zabiják Joe” a ”Mandragora” v divadle La fabrika za cenu nejvýše 

přípustnou 101.000,- Kč včetně DPH; 

d) Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace,  ul.  Čs. legií č. 148/14,         

701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 00100528, 

1. na zajištění představení „Čtyřnotová opera“ v divadle Studio Ypsilon za cenu nejvýše 

přípustnou 120.000,- Kč včetně DPH, 

2. na zajištění představení „Opilí“ v Divadle v Celetné za cenu nejvýše přípustnou 109.000,- Kč 

včetně DPH, 

3. na zajištění představení „Kočky“ v Hudebním divadle Karlín za cenu nejvýše přípustnou 

572.000,- Kč včetně DPH, 
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4. na zajištění propagace, PR a reklamy celé akce „Ostrava v Praze“ za cenu nejvýše přípustnou 

363.000,- Kč včetně DPH; 

e) Ostravské centrum nové hudby, z.s., Dr. Šmerala 2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,   

IČO 70631531, 

na zajištění koncertu „Zásadní Xenakis“ v Centru současného umění DOX za cenu nejvýše 

přípustnou 363.000,- Kč včetně DPH  

  

2) pověřuje 

  
vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

k podpisu objednávek dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.06.2019 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšují 

běžné výdaje na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5169, ÚZ 7101   o 1 833 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5175, ÚZ 7101   o      30 tis. Kč 

- snižují 

neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7101   o 1 500 tis. Kč 

rozpočtová rezerva na ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901                   o   363 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 56 
Uzavření Licenční smlouvy na autorská oprávnění k dokumentárnímu 
filmu a traileru věnovanému Ostravské operaci z roku 1945 
  
Usnesení číslo: 01684/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
87 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Licenční smlouvy mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 

729 30 Ostrava, IČO: 00845451, a společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., se sídlem 

Boleslavova 710/19, Mariánské Hory, 709 00  Ostrava, IČO: 25859838,                

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Změna vedoucích členů pro systém environmentálního managementu 
  
Usnesení číslo: 01685/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 02674/RM1418/39 
k usnesení č. 00917/RM1822/15 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
z funkce člena vedení pro systém environmentálního managementu Simonu Litnerovou, odbor 

platový a personální a Ing. Jitku Krzemieňovou, odbor projektů IT služeb a outsourcingu          

ke dni 19.06.2019 

  

2) jmenuje 

  
člena vedení pro systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2016         

za odbor platový a personální paní Bc. Lucii Jurčíkovou a za odbor projektů IT služeb                

a outsourcingu paní Mgr. Evu Procnerovou s účinností ke dni 19.06.2019 

  

 
RM_M 14 
Memorandum o spolupráci na projektu LIFE Tree Check 
  
Usnesení číslo: 01686/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně statutárního města Ostrava o uzavření memoranda o spolupráci na projektu          

LIFE Tree Check se společností EKOTOXA s.r.o., IČO: 64608531, se sídlem Fišova 403/7,  

602 00 Brno - Černá Pole dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 46 
Žádost o souhlas s napojením odpadních vod ze zájmového území       
v rámci stavby „Odkanalizování města Rychvald, II. stavba – kanalizace 
Dolní Podlesí” na ČOV Michálkovice 
  
Usnesení číslo: 01687/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s napojením odpadních vod ze zájmového území stavby “Odkanalizování města Rychvald,         

II. stavba - kanalizace Dolní Podlesí” na ČOV Michálkovice, dle žádosti společnosti KONEKO, 

spol. s r.o., IČO: 00577758, se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava ze dne 13. 5. 2019 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

zaslat nesouhlasné stanovisko dle přílohy č. 3 předloženého materiálu společnosti         

KONEKO, spol. s r.o. 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 28.06.2019 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 4 
Prováděcí smlouva na nákup licencí VMware se spol. Asseco Central 
Europe, a.s 
  
Usnesení číslo: 01688/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření prováděcí smlouvy č. 2019 - 023 k Rámcové smlouvě na pořizování licencí               

k produktům VMware a souvisejících služeb ze dne 29. 9. 2016 se spol. Asseco Central Europe, 

a.s. se sídlem Budějovická 778/3a, Praha 4 – Michle, PSČ 140 00, IČO: 27074358. za cenu    

320 246,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 5 
Smlouva na rozvoj programového produktu CMS PLONE pro správu 
internetové prezentace SMO se spol. Ovanet 
  
Usnesení číslo: 01689/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
83 

Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy na rozvoj programového produktu CMS PLONE pro správu internetové 

prezentace SMO se společností OVANET a.s. se sídlem: Hájkova 1100/13, Přívoz,          

702 00 Ostrava, IČO: 25857568 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 42 
Návrh na uzavření smlouvy o outsourcingu s příspěvkovou organizací 
Domov pro seniory Kamenec a společností Ovanet a.s. 
  
Usnesení číslo: 01690/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o poskytování služeb outsourcingu informačních technologií příspěvkové 

organizaci s Domovem pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p.o. se sídlem       

Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 70631816 a se spol. Ovanet a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava Přívoz, IČO: 25857568 za cenu nejvýše přípustnou 

180 000,- Kč bez DPH/rok dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 7 
Smlouva na rozvoj programového vybavení a poskytování služeb 
technické podpory se společností BACH systems s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01691/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy na rozvoj programového 

vybavení a poskytování služeb technické podpory se společností BACH systems s.r.o. se sídlem 

Holická 31/N, č.p. 1097, 772 00 Olomouc - Hodolany, IČO 60794097, dle přílohy                

č. 1 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_VZ 12 
Rozšíření hlasovacího zařízení HER 
  
Usnesení číslo: 01692/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
83 

Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy na dodávku technologického 

zařízení, poskytnutí licence a poskytování služeb se Zdeňkem Němcem, Hloušecká 25/11,      

284 01 Kutná Hora - Hlouška, IČO 16536673, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti       
se stavbou “Kanalizace Folvarek, II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 01693/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

etapa” mezi vlastníky: 

XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX 

XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX 

XX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX 

XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXX 

XXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX 

XXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX 

XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX 

XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX 
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rada města 
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XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

XXX XXXXXX XXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX X 

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX 

XXXX XXXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou JANKOSTAV s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01694/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1525/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.5.2019 na realizaci 

stavby „Cyklistická trasa E Hrušov - Vrbice“ se společností JANKOSTAV s.r.o., se sídlem 

Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČO: 25855581, z důvodu novely zákona       

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty , provedené zákonem č. 80/2019 Sb. s účinností      

od 1.4.2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní s firmou 
JACKO, projekty & vozovky s.r.o. na výkon funkce technického dozoru 
stavby 
  
Usnesení číslo: 01695/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní ev. č. 0384/2018/OI/VZKÚ  v rámci 

realizace stavby „Cyklostezka Nová Ves – vodárna – 1. etapa“ s příkazcem JACKO,        

projekty & vozovky s. r.o., se sídlem Ženíškova 2313/1, 702 00,Ostrava – Moravská Ostrava, 

IČO: 27800440, kterým se upravuje výše odměny z důvodu podstatného prodloužení doby 

výstavby a rozsahu prací, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 20 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2794/2018/OI/VZKÚ 
ze dne 27.7.2018 ke stavbě “Dětské dopravní hřiště ZŠ Bílovecká” 
  
Usnesení číslo: 01696/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
05 

Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2794/2018/OI/VZKÚ ze dne 27.7.2018 mezi 

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

STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky, IČO: 25864092      

na realizaci stavby “Dětské dopravní hřiště ZŠ Bílovecká” ve Svinově dle přílohy                 

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 50 
Převedení vlastnictví projektové dokumentace zajištěné          
Městskou nemocnici Ostrava, příspěvková organizace a její následné 
účetní zaúčtování na odbor investiční magistrátu 
  
Usnesení číslo: 01697/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

objektu stravovacích provozů´´ v celkové pořizovací hodnotě 374.128,90 Kč vč. DPH          

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

728 80 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO: 00635162, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

provést zaúčtování přijaté pořizovací hodnoty 374.128,90 Kč do evidence investičního odboru 

Magistrátu města Ostravy 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 11.07.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Transformace Domova Barevný svět II - TDS+BOZP, 
poř. č. 57/2019 
  
Usnesení číslo: 01698/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní k veřejné zakázce malého 

rozsahu s názvem “Transformace Domova Barevný svět II - TDS+BOZP”, dle přílohy           

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Sdružení TDS s.r.o. 

se sídlem: Švabinského 1700/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 28639707 

za cenu nejvýše přípustnou 849.000,-- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Odkanalizování jižní části Svinova – pasportizace      
a monitoring”, poř. č. 086/2019 
  
Usnesení číslo: 01699/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele  a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané 

“Odkanalizování jižní části Svinova - pasportizace a monitoring”, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, se společností: 

INSET s.r.o. 

se sídlem: Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00  Praha 3 

IČO: 03579727 

za cenu nejvýše přípustnou 875.800,-- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizace a vodovodu v areálu          
Městské nemocnice Ostrava”, poř. č. 102/2019 
  
Usnesení číslo: 01700/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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1) rozhodla 

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

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci staveb „Oprava kanalizace 

v Městské nemocnici v Ostravě“ a „Oprava vodovodu v areálu Městské nemocnice Ostrava“          

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 

3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit 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 

  
 
 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Transformace Domova Barevný svět II”, poř. č. 45/2019 
  
Usnesení číslo: 01701/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01192/RM1822/19 
  
Rada města 

 

  
1) rozhodla 

  
o změně zadávacích podmínek k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle           

§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci 

veřejné zakázky s názvem ”Transformace Domova Barevný svět II”, a to v rozsahu dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Stavební úpravy objektu č. p. 75, ul. Střelniční II.”,  
poř. č. 117/2019 
  
Usnesení číslo: 01702/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona       

č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby “Stavební 

úpravy objektu č. p. 75, ul. Střelniční 8, na pozemku parc. č. 120 v k.ú. Moravská Ostrava”,  

obec Ostrava, v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 

2. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

3. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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3. Ing. Petra Kopřivová - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

 

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) 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: 31.12.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Oprava povrchu v ul. Mitušova”, poř. č. 114/2019 
  
Usnesení číslo: 01703/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Oprava povrchu v ul. Mitušova”  v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu se společností: 

JANKOSTAV s.r.o. 

se sídlem: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava 

IČO: 25855581 

za cenu nejvýše přípustnou 379.233,85 Kč bez DPH 

  

 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 26 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 01704/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
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: 

• pozemků parc.č. 902/9 a parc.č. 2550/4 v k. ú. Hrabová pro městský obvod Hrabová, 

• části pozemku parc.č. 263/1 v k. ú. Polanka nad Odrou, nově označená dle geometrického 

plánu č. 3401-28/2019 jako pozemek parc.č. 263/4 o výměře 5 m2, pro městský obvod Polanka 

nad Odrou, 

• pozemku parc.č. 1115 v k. ú. Kunčice nad Ostravicí pro městský obvod Slezská Ostrava 

  

 
RM_M 57 
Architektonická soutěž o návrh na řešení “Rekonstrukce krematoria 
Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 01705/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
záměr na vyhlášení otevřené jednokolové architektonické soutěže o návrh na řešení 

“Rekonstrukce krematoria Ostrava” 

  

2) schvaluje 

  
složení soutěžní poroty dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) pověřuje 

  
odbor ÚHA a SŘ ve spolupráci s odborem veřejných zakázek a kapitálových účastí zajištěním 

organizace architektonické soutěže o návrh řešení “Rekonstrukce krematoria Ostrava” 

  

 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_MZP 6 
Návrh na úpravu počtu funkčních míst odboru strategického rozvoje, 
odboru kanceláře primátora Magistrátu města Ostravy k 1.7.2019.  
Návrh na úpravu počtu funkčních míst odboru sociálních věcí          
a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy k 1.10.2019 
  
Usnesení číslo: 01706/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
 
1) rozhodla 

  
o snížení 1 funkčního místa odboru strategického rozvoje z 44 na 43 s účinností od 1.7.2019 

  

2) rozhodla 

  
o zvýšení počtu 1 funkčního místa odboru kanceláře primátora z 32 na 33 s účinností od 1.7.2019 

  

3) stanovuje 

  
celkový počet funkčních míst zaměstnanců statutárního města Ostravy v pracovním poměru 

zařazených do MMO 951 s účinností od 1.7.2019 

  

 
RM_M 2 
Návrh na prodej přebytečného movitého majetku města formou 
elektronické aukce 
  
Usnesení číslo: 01707/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přebytečnosti movitého majetku:   

a) automobil Škoda Superb Elegance 2,0 TDI, RZ: 5T7 7010, VIN: TMBCF3T99015002,    

rok výroby 2008 

b) automobil Škoda Superb Elegance II 2,0 TDI, RZ: 7T4 1963, VIN: TMBCF3T2B9057955, 

rok výroby 2011 

c) automobil Škoda Superb Elegance II 2,0 TDI, RZ: 7T4 1962, VIN: TMBCF73T9B9058018, 

rok výroby 2011 
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2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, odboru hospodářské správy, 

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

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

zajistil realizaci elektronických aukcí a všechny jiné úkony, související s prodejem 

těchto motorových vozidel s výjimkou uzavření kupních smluv: 

a) automobil Škoda Superb Elegance 2,0 TDI, RZ: 5T7 7010, VIN: TMBCF3T99015002,           

rok výroby 2008 

b) automobil Škoda Superb Elegance II 2,0 TDI, RZ 7T4: 1963, VIN: TMBCF3T2B9057955, 

rok výroby 2011 

c) automobil Škoda Superb Elegance II 2,0 TDI, RZ: 7T4 1962, VIN: TMBCF73T9B9058018, 

rok výroby 2011 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 15.07.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) stanovuje 

  
nejnižší vyvolávací ceny motorových vozidel v elektronických aukcích zmíněných v bodu       

2) tohoto usnesení: 

a) automobil Škoda Superb Elegance 2,0 TDI, RZ: 5T7 7010, VIN: TMBCF3T99015002,      

rok výroby 2008, vyvolávací cena: 150 000,00 Kč, znalecký posudek č.: 137/1/2019 

b) automobil Škoda Superb Elegance II 2,0 TDI, RZ 7T4 1963, VIN: TMBCF3T2B9057955, 

rok výroby 2011, vyvolávací cena: 188 000,00 Kč, znalecký posudek č.: 138/1/2019 

c) automobil Škoda Superb Elegance II 2,0 TDI, RZ: 7T4 1962, VIN: TMBCF73T9B9058018, 

rok výroby 2011, vyvolávací cena: 176 000,00 Kč, znalecký posudek č.: 139/1/2019 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření kupních smluv dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s vítězi elektronických aukcí 

zmíněných v bodu 2) tohoto usnesení 

  

5) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu kupních smluv dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 17 
Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem         
v užívání Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01708/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

 
1) rozhodla 

  
o vyřazení neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v rozsahu a způsobem  

dle předloženého materiálu -  fyzickou likvidací a prodejem 

  

 

2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol                         

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

předseda: 

Ing. René Bartoš - vedoucí oddělení údržby odboru hospodářské správy                     

členové: 

Martin Plachta - vedoucí oddělení autoprovozu odboru hospodářské správy 

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

Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 

  

 
RM_M 35 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 01709/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek                

parc. č. 331/1- lesní pozemek, k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby 

“Novostavba RD ve Staré Plesné na parc.č. 340/3 a 340/4”  pro žadatele stavby:                  

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek 438/4 - ostatní 

plocha, silnice, k. ú. Muglinov, obec Ostrava) s umístěním stavby “Novostavba rodinného 
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domu, k.ú.Muglinov” pro žadatele stavby: XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXX XXX XX, na základě plné moci zmocnitele: 

p.XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XXX XX, dle 

přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušných souhlasů se stavbami dle bodu 1a) a 1b) tohoto usnesení a s tím 

spojené veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 20.06.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisům souhlasů se stavbami dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 20.06.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 1 
Provedení opravy hydraulického výtahu nosnosti 5 t, nainstalovaného  
v pavilonu A výstaviště na Černé louce 3235 
  
Usnesení číslo: 01710/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě OTIS a.s., se sídlem J. Opletala 3506/45, 

Břeclav 690 02, IČO: 42324254, na opravu hydraulického výtahu o nosnosti 5 t, nainstalovaného 

v pavilonu A v areálu výstaviště Černé louka, a to za cenu nejvýše přípustnou a to ve výši        

298 884,- bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy  

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení                             
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 21.06.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 11 
Návrh na vyloučení účastníka ze zadávacího řízení veřejné zakázky  
poř. č. 39/2019 a označené „Nákup papíru pro resort statutárního města 
Ostravy – 2019“ 
  
Usnesení číslo: 01711/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 00744/RM1822/12 
  
Rada města 

 

 

  
1) vylučuje 

  
z otevřeného nadlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na dodávky kancelářského 

papíru a označené „Nákup papíru pro resort statutárního města Ostravy – 2019“                    

z důvodů uvedených v předloženém materiálu účastníka, který podal svou nabídku                

pod pořadovým číslem 4: 

ACTIVA spol. s r.o. 

se sídlem: Veselská 686, 199 00 Praha 

IČO: 48111198 

  

 
RM_ORG 1 
Schválení termínu konání mimořádné schůze rady města dne 04.07.2019 
  
Usnesení číslo: 01712/RM1822/26 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
termín konání mimořádné schůze rady města dne 04.07.2019 od 8:30 hodin 

  

 
 


