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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 05. 03. 2019 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00815/RM1822/14 RM_M 0 Schválení programu 14. schůze rady města konané dne 

05. 03. 2019 

35 

00816/RM1822/14 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

45 

00817/RM1822/14 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, 

s.r.o. 

45 

00818/RM1822/14 RM_M 11 Příprava projektu Ozdravné pobyty žáků porubských 

základních škol ve školním roce 2019/2020 v rámci 

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

50 

00819/RM1822/14 RM_M 12 Ukončení projektu “Obec přátelská rodině 2018“ 50 

00820/RM1822/14 RM_M 13 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt 

“Moderní Gajdoška” v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu 

50 

00821/RM1822/14 RM_M 14 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt 

“Modernizace učeben” v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu 

50 

00822/RM1822/14 RM_M 15 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt 

“ZŠ Gen. Píky 13A” v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu 

50 

00823/RM1822/14 RM_M 16 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt 

“ZŠ Nádražní” v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu 

50 

00824/RM1822/14 RM_M 18 Schválení přípravy projektu a podání žádosti o dotaci 

pro projekt “Zabezpečení péče o válečné hroby”           

v rámci Ministerstva obrany 

01 

00825/RM1822/14 RM_M 38 Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši     

10.000,- kč Hnutí romských studentů, z.s. 

01 

00826/RM1822/14 RM_M 23 Odvolání vůči usnesení o zamítnutí předběžného 

opatření 

28 

00827/RM1822/14 RM_M 21 Ukončení realizace projektu “MAP ORP Ostrava”       

v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj             

a vzdělávání 

38 

00828/RM1822/14 RM_M 39 Vyhlášení dotační výzvy fajnOVY prostor 2019 38 

00829/RM1822/14 RM_M 40 Návrh na změnu usnesení 07162/RM1418/101            

ze dne 05. 09. 2017 

08 

00830/RM1822/14 RM_M 5 Návrh na převzetí kanalizací městského obvodu Stará 

Bělá, na předání vodohospodářského majetku             

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

a záměr pronájmu 

08 

00831/RM1822/14 RM_M 19 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě           

o zřízení služebnosti a smluv o zřízení služebnosti 

 

08 
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00832/RM1822/14 RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním podzemní kabelové 

přípojky NN a podzemního kabelového vedení NN 

včetně rozpojovací skříně, uzavření smluv o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům       

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 

Distribuce, a. s. 

08 

00833/RM1822/14 RM_M 26 Návrh na uzavření Dohody o zrušení věcných břemen 

a smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům             

ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro společnost New 

Karolina Shopping Center Development, s.r.o. 

08 

00834/RM1822/14 RM_M 27 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy         

o zřízení služebnosti, návrh na souhlas s umístěním 

stavby a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě             

o zřízení služebnosti se společností OVANET a.s. 

08 

00835/RM1822/14 RM_M 33 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu          

č. 3638/2017/MJ ze dne 21.12.2017, ve znění dodatku 

č.1 

08 

00836/RM1822/14 RM_M 34 Návrh na poskytnutí slevy z nájmu, návrh na záměr 

pronajmout části pozemků v k. ú. Hrabová a v k. ú. 

Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

08 

00837/RM1822/14 RM_M 35 Návrh na záměr města pronajmout a vypůjčit části 

pozemků v k. ú. Nová Ves u Ostravy, Zábřeh            

nad Odrou, Mariánské Hory, obec Ostrava, návrh      

na záměr města nepronajmout část pozemku v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

00838/RM1822/14 RM_M 36 Návrh na souhlas s umístěním stavebního objektu      

do pozemků ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 

smluv o výpůjčce 

08 

00839/RM1822/14 RM_M 2 Návrh na uzavření dodatku č. 1 pojistné smlouvy         

č. 706-59322-12 o škodovém pojištění majetku            

a odpovědnosti podnikatelů 

07 

00840/RM1822/14 RM_M 24 Úprava rozpočtu 07 

00841/RM1822/14 RM_M 3 Kritéria k hodnocení návrhů na ocenění žákovská 

osobnost a žákovský kolektiv u příležitosti Dne dětí 

2019 

91 

00842/RM1822/14 RM_M 4 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy 

svěřeného k hospodaření Středisku volného času 

Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 

42 

00843/RM1822/14 RM_M 28 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů             

do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162,         

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

Moravská Ostrava 
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00844/RM1822/14 RM_M 29 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru             

do vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory Iris, 

Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, 

IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 

Ostrava - Mariánské Hory 

41 

00845/RM1822/14 RM_M 1 Schválení přípravy projektu Dostupné bydlení            

ve městě Ostrava v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost 

86 

00846/RM1822/14 RM_M 9 Návrh na uzavření smlouvy o outsourcingu                   

s příspěvkovými organizacemi města a společností 

Ovanet a.s. 

83 

00847/RM1822/14 RM_M 10 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám                     

o outscourcingu IT s Ostravským muzeem, p.o., a spol. 

Ovanet a.s. ZŠ Výhledy p.o. a spol. Ovanet a.s. 

83 

00848/RM1822/14 RM_M 30 Vystavení objednávky vůči spol. Vidaron a.s. na nákup 

tiskových zařízení 

83 

00849/RM1822/14 RM_M 6 Návrh na uzavření “Smlouvy nájemní” v souvislosti   

se stavbou “Rekonstrukce a dostavba kanalizace           

v ul. Na Baranovci” zahrnutou do kapitálového 

rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

00850/RM1822/14 RM_M 7 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”         

v souvislosti se stavbami uvedenými v rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

05 

00851/RM1822/14 RM_M 31 “Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic”, 

návrh na uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo        

č. 2777/2017/OSR 

05 

00852/RM1822/14 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Monitoring průtoků odlehčovacích 

komor - 1. etapa”, poř. č. 028/2019 

05 

00853/RM1822/14 RM_VZ 2 “Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně 

ovlivněném hornickou činností na katastru města 

Ostravy - II.etapa, Odkanalizování Heřmanic, spádové 

oblasti ulic Vrbická a Záblatská, aktualizace DPS” - 

uzavření Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého 

rozsahu 

05 

00854/RM1822/14 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Výstavba nové tramvajové smyčky 

Ostrava - Výstaviště (PD + IČ + AD)”, poř. č. 30/2019 

05 

00855/RM1822/14 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu                   

a kanalizace ul. Čs. legií a nám. Msgre. Šrámka”,            

poř. č. 174/2018 

05 

00856/RM1822/14 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Spojovací mosty, sloupy a překlady 

- MNO, H1, H2, H3”, poř. č. 303/2018 

05 

00857/RM1822/14 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Okružní křižovatka Ostrava - 

Poruba, ul. Francouzská - Jilemnického náměstí 

(PD+AD+IČ)”, poř. č. 15/2019 

05 

00858/RM1822/14 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Úprava přechodu na silnici I/58 -   

ul. Plzeňská”, poř. č. 022/2019 
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00859/RM1822/14 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Propojení Nová Pivovarská – 

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

05 

00860/RM1822/14 RM_M 37 Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí 

svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih 

89 

00861/RM1822/14 RM_VZ 10 Soutěž o návrh “KONCERTNÍ HALA MĚSTA 

OSTRAVY”, poř. č. 212/2018 

89 

00862/RM1822/14 RM_M 17 Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným 

majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy 

84 

00863/RM1822/14 RM_M 8 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích                 

v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 

sousedních nemovitostí 

84 

00864/RM1822/14 RM_M 22 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy 

84 

00865/RM1822/14 RM_M 25 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie, 

dodavatelské č. 70367 a odběratelské                           

č. 0486/2009/HS/LPO ze dne 27.2.2009 

84 

00866/RM1822/14 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Dodávka tepelné energie –                 

ul. U Dvoru, Podroužkova a Ostrčilova”,                 

poř. č. 12/2019 

84 

00867/RM1822/14 RM_M 32 Kontrola plnění usnesení rady města za období 

listopad, prosinec 2018 

28 

 
Tiskové opravy : 
 
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_TO 1 Tisková oprava usnesení č.09456/RM1418/130,         

bodu 3) ze dne 20. 6. 2018 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 14. schůze rady města konané dne 05. 03. 2019 
  
Usnesení číslo: 00815/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 14. schůze rady města konané dne 05. 03. 2019 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
města Ostravy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00816/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.,            
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní 
společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem ul. 28. října 124/2556, Ostrava-
Moravská Ostrava, PSČ 709 24, IČO 471 51 595, jejímž jediným akcionářem je statutární 
město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

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

systému odměňování členů TOP managementu společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán pro rok 2019 společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. dle přílohy        

č. 1 předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti Dům 

kultury města Ostravy, a.s. pro rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 
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dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností Dům kultury města Ostravy, a.s.     

a členem představenstva dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
smlouvu o výkonu funkce mezi společností Dům kultury města Ostravy, a.s.                             

a členem představenstva dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

6) schvaluje 

  
dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností Dům kultury města Ostravy, a.s.           

a členem představenstva dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

7) ukládá 

  
představenstvu společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. realizovat podnikatelské aktivity 

společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem na rok 2019 dle přílohy               

č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jan Žemla, T: 30.06.2020 

 předseda představenstva 

  
 

RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Opravy              
a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00817/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.,             
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní 
společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o., se sídlem Novoveská 1266/25, 
Ostrava-Mariánské Hory, PSČ 709 00, IČO: 060 94 899, jejímž jediným společníkem        
je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2019 společnosti Opravy             

a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 
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podnikatelský plán na rok 2019 společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o.         

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
jednateli společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. realizovat podnikatelské 

aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem na rok 2019 dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Daniel Lyčka, T: 30.06.2020 

 jednatel společnosti 

  
 

RM_M 11 
Příprava projektu Ozdravné pobyty žáků porubských základních škol   
ve školním roce 2019/2020 v rámci dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 00818/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu Ozdravné pobyty žáků porubských základních škol ve školním roce 

2019/2020 ke spolufinancování z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

  

2) žádá 

  
městský obvod Poruba jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených                    

s přípravou projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

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

 starostka městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 12 
Ukončení projektu “Obec přátelská rodině 2018“ 
  
Usnesení číslo: 00819/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 10164/RM1418/137 
  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
s předloženou Souhrnnou zprávou o realizaci projektu “Obec přátelská rodině 2018“              

(dle přílohy č. 1) spolufinancovaného v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí z Dotačního 

titulu Obec přátelská rodině a seniorům 2018  

  

2) žádá 

  
městský obvod Poruba zabezpečit udržitelnost projektu „Obec přátelská rodině 2018“            

dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 31.12.2021 

 starostka městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 13 
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt “Moderní 
Gajdoška” v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 
  
Usnesení číslo: 00820/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 04501/RM1418/66 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu od poskytovatele, kterým 

je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, 

IČO: 66002222, pro projekt “Moderní Gajdoška” dle podmínek stanovených v Rozhodnutí          

o poskytnutí dotace uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu, za podmínky souhlasu 

zastupitelstva města s podmínkami udržitelnosti tohoto projektu stanovenými v části III.            

odst. 1 bodu 12 písm. a) a b) Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou nedílnou 

součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu stanovenými v části III. odst. 1 bodu 12 

písm. a) a b)  Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou nedílnou součástí 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených   

s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 17.04.2021 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 10.04.2019 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 14 
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt “Modernizace 
učeben” v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 
  
Usnesení číslo: 00821/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 04501/RM1418/66 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu od poskytovatele, kterým 

je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, 

IČO: 66002222, pro projekt “Modernizace učeben” dle podmínek stanovených v Rozhodnutí         

o poskytnutí dotace uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu, za podmínky souhlasu 

zastupitelstva města s podmínkami udržitelnosti tohoto projektu stanovenými v části III.         

odst. 1 bodu 12 písm. a) a b) Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou nedílnou 

součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu stanovenými v části III. odst. 1 bodu 12 

písm. a) a b) Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou nedílnou součástí 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených   

s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.05.2020 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 10.04.2019 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 15 
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt                          
“ZŠ Gen. Píky 13A” v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu 
  
Usnesení číslo: 00822/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 04501/RM1418/66 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu od poskytovatele, kterým 

je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, 

IČO: 66002222, pro projekt “ ZŠ Gen. Píky 13A” dle podmínek stanovených v Rozhodnutí      

o poskytnutí dotace uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu, za podmínky souhlasu 

zastupitelstva města s podmínkami udržitelnosti tohoto projektu stanovenými v části III.      

odst. 1 bodu 12 písm. a) a b) Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou nedílnou 

součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu stanovenými v části III. odst. 1 bodu 12 

písm. a) a b) Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou nedílnou součástí 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených   

s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 17.04.2021 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 10.04.2019 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 16 
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt “ZŠ Nádražní”     
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 
  
Usnesení číslo: 00823/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 04501/RM1418/66 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu od poskytovatele, kterým 

je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, 

IČO: 66002222, pro projekt “ZŠ Nádražní” dle podmínek stanovených v Rozhodnutí               

o poskytnutí dotace uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu, za podmínky souhlasu 

zastupitelstva města s podmínkami udržitelnosti tohoto projektu stanovenými v části III.      

odst. 1 bodu 12 písm. a) a b) Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou nedílnou 

součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu stanovenými v části III. odst. 1 bodu 12 

písm. a) a b) Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou nedílnou součástí 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených  

s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 17.04.2021 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 10.04.2019 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 18 
Schválení přípravy projektu a podání žádosti o dotaci pro projekt 
“Zabezpečení péče o válečné hroby” v rámci Ministerstva obrany 
  
Usnesení číslo: 00824/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
přípravu projektu a podání žádosti o dotaci pro projekt “Zabezpečení péče o válečné hroby”        

v rámci programu 107290 - Zachování a obnova historických hodnot od poskytovatele dotace 

Ministerstva obrany a dále investiční záměr dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru kancelář primátora 

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

dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami programu 107290 - Zachování a obnova 

historických hodnot v rámci Ministerstva obrany 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 10.03.2019 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
3) schvaluje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 488 tis. Kč 

v roce 2019 

 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 488 tis. Kč, přičemž v této částce je obsaženo 

spolufinancování celkem ve výši 97,6 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru kancelář primátora 

 

zajistit spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci specifikace 

nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 38 
Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- kč Hnutí romských 
studentů, z.s. 
  
Usnesení číslo: 00825/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
poskytnout  finanční dar ve výši 10.000,- Kč  Hnutí romských studentů, z.s., se  sídlem 

Mánesova 2009/32, 702 00 Ostrava, IČO 07279103 na pokrytí části nákladů   na akci 

“Mezinárodní den Romů” a uzavřít darovací smlouvu  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové  opatření, který se 

 

- sníží běžné výdaje 

 

na § 2143, pol 5909, ÚZ 7117, ORJ 221  o 10 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery spolkům 

na § 3319, pol 5222, ÚZ 7117, ORJ 221  o 10 tis. Kč 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření  dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 23 
Odvolání vůči usnesení o zamítnutí předběžného opatření 
  
Usnesení číslo: 00826/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o podání odvolání vůči usnesení Okresního soudu v Ostravě, č. j. 200 Nc 2002/2019-8,           

ze dne 22. 2. 2019, jenž je přílohou č. 1 předloženého materiálu, a to v souladu s důvodovou 

zprávou předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Ukončení realizace projektu “MAP ORP Ostrava” v rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
  
Usnesení číslo: 00827/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 02506/RM1418/37 
k usnesení č. 04679/RM1418/67 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou informací o ukončení projektu “MAP ORP Ostrava” spolufinancovaného            

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání, Prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu 

předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

  

 
RM_M 39 
Vyhlášení dotační výzvy fajnOVY prostor 2019 
  
Usnesení číslo: 00828/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
38 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) souhlasí 

  
s vyhlášením dotační výzvy fajnOVY prostor 2019 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit vyhlášení dotační výzvy fajnOVY prostor 2019 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu s úpravou 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje 

zahrnout do návrhnu rozpočtu na rok 2020 částku 5 000 tis. Kč na financování dotační výzvy 

fajnOVY prostor 2019 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.10.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 10.04.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 40 
Návrh na změnu usnesení 07162/RM1418/101 ze dne 5. 9. 2017 
  
Usnesení číslo: 00829/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o vysloveném souhlasu s umístěním sídla společností do nemovitostí v areálu 

Moravskoslezského inovačního centra (MSIC), dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
bod 2) svého usnesení č. 07162/RM1418/101 ze dne 5. 9. 2017, a to tak, že text: 

 

“primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA předložit radě města jedenkrát za čtvrtletí přehled    

o vysloveném souhlasu nebo nesouhlasu dle bodu 1) tohoto usnesení” 

 

nahrazuje textem 

 

“primátorovi Ostravy, předložit radě města jedenkrát za pololetí přehled o vysloveném 

souhlasu nebo nesouhlasu dle bodu 1) tohoto usnesení”, 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 5 
Návrh na převzetí kanalizací městského obvodu Stará Bělá, na předání 
vodohospodářského majetku do nájmu spol. Ostravské vodárny            
a kanalizace a.s. a záměr pronájmu 
  
Usnesení číslo: 00830/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o převzetí vodohospodářského majetku městského obvodu Stará Bělá 

 

- stoky DN 250, DN 300, DN 400 v celkové délce 2 036 m včetně 93 kusů revizních šachet   

DN 1000 uložené v ul. Předpolní, Dokoupilova, Na Surdíku, Srázná, Pasičky, Smyčkova, 

Družstevní, Lyčkova, Na Močárku, Na Peřeji, Blanická, Nad Rybníkem a Ruskova,                  

v pořizovací ceně 14.394.044,00 Kč,  

 

kanalizace byly napojeny na ÚČOV v rámci stavby “Folvark, II. etapa” a “Stará Bělá, 

propojení stávající kanalizace na sběrač D”, vše v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

  

2) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy v celkové pořizovací ceně 

6.033.819,00 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 Ostravy v celkové pořizovací ceně 

6.033.819,00 Kč 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené 
podobě. 
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- Vodovodní řad D 90 a D 160 celkové délky 503,83 m včetně 7 kusů hydrantů uložený           

v pozemcích parc. č. 878/1, parc. č. 878/2, parc. č. 893 v k. ú. Lhotka u Ostravy,obec Ostrava. 

Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 106/18/VH/K ze dne 7. 11. 2018                

a vybudována v rámci akce “Rekonstrukce vodovodu ul. Televizní, pozemky parc. č. 878/1, 

878/2 a 893 v k. ú. Lhotka u Ostravy”, ORG 7360 

  

3) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 

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

 

I. Dokončená investiční akce městského obvodu Stará Bělá 

- Stoky DN 250, DN 300, DN 400 v celkové délce 2 036 m včetně 93 kusů revizních šachet 

DN 1000 uložené v ulicích Předpolní, Dokoupilova, Na Surdíku, Smyčkova, Družstevní, 

Srázná, Lyčkova, Na Močárku, Na Peřeji, Blanická, Nad Rybníkem a Ruskova, vše v k. ú. 

Stará Bělá, obec Ostrava. U kanalizací byl vypracován ověřený technický pasport pod poř. č. 

2/08 ze dne 21. 1. 2008. 

  

II. Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava 

- Kanalizace KT DN 600 v celkové délce 191,43 m včetně 6 kusů revizních šachet DN 1000 

uložená v pozemcích parc. č. 761/1, parc. č. 188/30, parc. č. 751/9, parc. č. 751/1 v k. ú. 

Mariánské Hory, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem                    

č. 116/18/VH/K ze dne 28. 11. 2018. 

 

- Čerpací stanice odpadních vod  se skládá z mokré a suché jímky - armaturní komory,         

před ČSOV je umístěna odlehčovací komora. Nosné konstrukce stěn, stropní konstrukce        

jsou provedeny ze železobetonu a armatura stěn je z žebříkové oceli křížem vyztužené. 

Součástí ČSOV je vodovodní přípojka z PE 32 délky 13,85 m, přípojka NN délky 14,02 

m.Stoky A1  úsek 3 DN 1100 celkové délky 97,74 m včetně 2 kusů kanalizačních šachet       

DN 1000, stoka OS DN 1100 celkové délky 452,09 m včetně 9 kusů kanalizačních šachet     

DN 1000, stoka A1  úsek 2 tvoří výtlačné potrubí DN 400 délky 167,28 m.                             

Pod ul. Hlučínská provedení bezvýkopově DN 315 PE délky 16,51 m, stoka Ale -                      

ul. Ž. Podlipské DN 500 celkové délky 120,87 m včetně 3 kusů kanalizačních šachet DN 1000, 

stoka Ale v ul. Křišťanova DN 400 celkové délky 125,47 m včetně 3 kusů kanalizačních šachet 

DN 1000, stoka Alf DN 500 celkové délky    23,18 m včetně 2 kusů kanalizačních šachet     

DN 1000, vše umístěno na pozemcích parc. č. 894/1, parc. č. 895/4, parc. č. 895/6, parc. č. 931, 

parc. č. 941/1, vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava. 

 

III. Dlouhodobý hmotný majetek,  

který statutární město Ostrava nabylo darovacími smlouvami od fyzických osob                     

ev.  č.  0232/2019/MJ   ze   dne  31. 1. 2019   a   ev. č. 0471/2019/MJ  ze dne 15. 2. 2019,  a to: 

 

- Vodovodní řad PE 100 D 90 celkové délky 107 m, uložený v pozemcích parc. č. 2838/1,  
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parc. č. 2839/1 vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována 

kolaudačním souhlasem č. 87/18/VH/K ze dne 24. 9. 2018. 

- Vodovodní řad PE 100 D 110 celkové délky 47,8 m. 

- Splašková kanalizace DN 250 celkové délky 40 m. 

Stavby jsou uloženy v pozemcích parc. č. 1839/11, parc. č. 1884/1, parc. č. 1882/1 vše v k. ú. 

Hrabová, obec Ostrava. Stavby byly kolaudovány kolaudačním souhlasem č. 66/18/VH/K        

ze dne 10. 8. 2018. 

  

4) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy 

aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového podepsal předávací protokoly                   

dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.03.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 19 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti      
a smluv o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 00831/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

služebnosti kolektoru vč. přístupových šachet a schodiště k pozemku: 

 

p. p. č. 1149/2 – ostatní plocha, dráha 

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

 

s budoucím povinným ze služebnosti: 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO 70994234, 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 
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na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodu DN 100 

a kanalizace DN 300 k pozemku: 

parc. č. 121/12 – ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Dubina u Ostravy obec Ostrava, 

 

s vlastníkem: 

 

Czech Investment Fund SICAV, a. s. 

se sídlem Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10 

IČO: 027 89 027, 

 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti kanalizačního potrubí                     

vč. opevnění koryta potoka, tj. výustního objektu k pozemkům: 

 

parc. č. 200/27 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

parc. č. 200/33 – ostatní plocha, jiná plocha, 

 

oba v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 

 

s vlastníkem: 

 

XXXX XXXXX, datum narození XX XX XXXX 

bydliště XXX XXXX XXXXX X XXXXX 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

přípojky a užívání pozemků pro přístup a příjezd k pozemkům parc. č. 247/21, parc. č. 247/28, 

oba v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, k pozemkům: 

 

parc. č. 247/1 – zahrada, 

parc. č. 247/24 – zahrada, 

 

oba v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, 

 

s oprávněnými: 

 

manželé 

XXXX XX, datum narození XX XX XXXX 
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XXXX XX , datum narození XX XX XXXX 

oba bydliště XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Návrh na souhlas s umístěním podzemní kabelové přípojky NN               
a podzemního kabelového vedení NN včetně rozpojovací skříně, 
uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene                
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a. s. 
  
Usnesení číslo: 00832/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemní kabelové přípojky 2x NN 0,4 kV v pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

 

parc. č. 1579/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1724/2 - zastavěná plocha a nádvoří 

 

v k. ú. Poruba, 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 - Poruba 1726/1, 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 podzemní kabelové přípojky 2x NN 0,4 kV k pozemkům: 

parc. č. 1579/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1724/2 - zastavěná plocha a nádvoří 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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3) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení 1x NN, podzemního kabelového vedení 3x NN 

včetně 1 ks rozpojovací skříně v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

 

p. p. č. 479/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 479/11 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 491/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Heřmanice, 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 - Heřmanice, Záblatská, NNv, NNk” 

dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 5/4 - 5/5 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení 1x NN, podzemního kabelového vedení 3x NN  

včetně 1 ks rozpojovací skříně k pozemkům: 

p. p. č. 479/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 479/11 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 491/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 26 
Návrh na uzavření Dohody o zrušení věcných břemen a smlouvy            
o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro společnost New 
Karolina Shopping Center Development, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00833/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
na straně vlastníka níže uvedených pozemků zřídit služebnost ve prospěch pozemků             

parc. č. 276/3, parc. č. 276/5, parc. č. 276/7, parc. č. 3380/15, parc. č. 3380/18,                         

parc. č. 3380/19, parc. č. 3380/21, parc. č. 3380/22, parc. č. 3380/25, parc. č. 3457/11,          

parc. č.3457/23, parc. č. 3457/36 a stavby : Moravská Ostrava, č.p. 3344 - stavba pro obchod, 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- umístění, vedení, provozování a údržbu přípojky splaškové kanalizace v pozemcích              

parc. č. 4246/9 a  parc. č. 4246/13 oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- umístění, vedení, provozování a údržbu přípojky splaškové kanalizace v pozemku             

parc. č. 4246/13 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- umístění, vedení, provozování a údržbu přípojky splaškové kanalizace v pozemku               

parc. č. 4246/24 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- umístění, vedení, provozování a údržbu přípojky splaškové kanalizace v pozemcích              

parc. č. 4246/39 a parc. č. 3457/1 oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- umístění, vedení, provozování a údržbu přípojky dešťové kanalizace v pozemcích                 

parc. č. 4246/9 a parc. č. 4246/13 oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- umístění, vedení, provozování a údržbu přípojky dešťové kanalizace v pozemku                    

parc. č. 4246/13 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- umístění, vedení, provozování a údržbu dešťové kanalizace v pozemcích  parc. č. 4246/13      

a parc. č. 276/10 oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- umístění, vedení, provozování a údržbu přípojky dešťové kanalizace v pozemcích            

parc. č. 4246/13 a parc. č. 3380/27  oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

- umístění, vedení, provozování a údržbu přípojky dešťové kanalizace v pozemku                 

parc. č. 4246/24 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

zrušit věcná břemena sjednaná ve smlouvě o zřízení věcného břemene ev. č. 2968/2011/MJ          

ze dne 12. 12. 2011 a ve smlouvě o zřízení věcného břemene ev. č. 2965/2011/MJ ze dne      

12. 12. 2011 a uzavřít dohodu o zrušení věcných břemen a smlouvu o zřízení služebnosti           

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

s oprávněným: 

New Karolina Shopping Center Development, s.r.o. 

se sídlem: Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4 

IČO:281 83 011 

  

 
RM_M 27 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, 
návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti se společností OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 00834/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti podzemního komunikačního vedení 

veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

 

parc. č. 2474/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: č. p. 1169, obč. vyb., 

parc. č. 2620/102 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2620/138 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 2625/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2634/8 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2634/35 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3362/14 - ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 3630/44 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

 

s oprávněným: 

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 25857568 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti podzemního komunikačního vedení 

veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

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

p. p. č. 184/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 232/3 - zahrada, 

p. p. č. 491/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

p. p. č. 491/45 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 492/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

s oprávněným: 

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 25857568 

 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 
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s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků: 

parc. č. 793/165 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 793/246 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 883/5 - orná půda, 

v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, pro: 

 

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 25857568 

 

v rámci stavby “Optické připojení objektu Čtyřlístek - Výškovice”, dle situačního výkresu, 

který je přílohou č. 5/3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k částem 

pozemků: 

 

parc. č. 793/165 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 793/246 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 883/5 - orná půda, 

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

 

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 25857568 

 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 33 
Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu č. 3638/2017/MJ ze dne 
21.12.2017, ve znění dodatku č.1 
  
Usnesení číslo: 00835/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 3638/2017/MJ ze dne 21. 12. 2017,                    

ve  znění  dodatku  č. 1  ze  dne 21. 12. 2018,  jejímž  předmětem  je  pronájem  části  jednotky           
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č. 3039/106, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití - jiný nebytový prostor, 

umístěné v 1. podzemním podlaží bytového domu č. p. 3039, část obce Bělský Les, který stojí 

na   pozemku   parc. č. 126/15, k.ú. Dubina   u   Ostravy, obec   Ostrava, na ul. Horní č. or. 114,  

 

Ostrava-Bělský Les, sestávající se ze 4 místností, a to 016 - klubovna, 020 - šatna, 021 - sprcha 

a 022 - WC, o celkové výměře 45,68 m2, 

 

formou dodatku č. 2 z důvodu rozšíření předmětu nájmu o místnosti, a to: 

015 - chodba o výměře 19,36 m2, 

017 - místnost č. 2 o výměře 22,64 m2, 

018 - místnost č. 3 o výměře 18,54 m2, 

019 - místnost č. 4 o výměře 12,39 m2, 

 

a úpravy výše nájemného a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 34 
Návrh na poskytnutí slevy z nájmu, návrh na záměr pronajmout části 
pozemků v k. ú. Hrabová a v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00836/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) projednala 

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

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

v užívání pronajatých pozemků na parkovišti “Muzejní”, a to: 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

dodatku č. 1 ze dne 30. 4. 2014 

 

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

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

  

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

“Muzejní” 

 

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

709 00 Ostrava, IČO 253 96 544 

 

ve výši 104.092,56 Kč + DPH v zákonné výši za období od 1. 11. 2018 do 31. 1. 2019 

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

“Nové Lauby” 

 

na pozemcích parc. č. 155, parc. č. 156, parc. č. 159/1, parc. č. 160 a parc. č. 3490,                 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

 

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

dodatku č. 1 ze dne 30. 4. 2014 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 253/1 - ostatní plocha, zeleň o výměře         

54 m2 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou                           

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

  

4) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 2665/57 - orná půda o výměře                      

11 m2 v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou           

č. 3/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 35 
Návrh na záměr města pronajmout a vypůjčit části pozemků v k. ú. 
Nová Ves u Ostravy, Zábřeh nad Odrou, Mariánské Hory, obec Ostrava, 
návrh na záměr města nepronajmout část pozemku v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00837/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 518/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 

4 m2 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, dle zákresu v situačním snímku,                    

který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento 

záměr zrušit 
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2) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit části pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

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

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

 

dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň       

si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit část pozemku p. p. č. 251/1 - trvalý travní porost o výměře             

7048 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě,                    

která je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento 

záměr zrušit 

  

4) rozhodla 

  
že nemá záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1960/9 - zastavěná plocha a nádvoří, 

zbořeniště o výměře 2079 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku 

územní informace, který je přílohou č. 4/1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 36 
Návrh na souhlas s umístěním stavebního objektu do pozemků            
ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smluv o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 00838/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zastřešením terminálu Dubina včetně základových konstrukcí a osvětlení, s napojením 

dešťového svodu do stávající dešťové kanalizace, s úpravou sloupu veřejného osvětlení,            

s vybudováním dělících stěn a s doplněním části oplocení tramvajové smyčky na pozemcích   

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

 

parc. č. 110/81 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 110/98 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 110/117 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 110/120 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 110/121 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 110/122 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 110/135 - ostatní plocha, zeleň, 
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parc. č. 110/137 - zastavěná plocha a nádvoří, 

parc. č. 110/163 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 110/164 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 110/165 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, 

 

pro: 

 

Dopravní podnik Ostrava a. s. 

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

IČO 619 74 757 

 

v rámci stavebního objektu ”Zastřešení terminálu Dubina” 

 

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

  

2) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce k částem pozemků v k. ú. Dubina u Ostavy, 

obec Ostrava, a to: 

 

parc. č. 110/81 - ostatní plocha, zeleň o výměře 100 m2, 

parc. č. 110/98 - ostatní plocha, zeleň o výměře 2 m2, 

parc. č. 110/117 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2, 

parc. č. 110/120 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m2, 

parc. č. 110/121 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 77 m2, 

parc. č. 110/122 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 48 m2, 

parc. č. 110/135 - ostatní plocha, zeleň o výměře 27 m2, 

parc. č. 110/137 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2, 

parc. č. 110/163 - ostatní plocha, zeleň o výměře 88 m2, 

parc. č. 110/164 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2, 

parc. č. 110/165 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 32 m2, 

 

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

702 00 Ostrava, IČO 619 74 757 

 

za účelem zastřešením terminálu Dubina včetně základových konstrukcí a osvětlení, napojení 

dešťového svodu do stávající dešťové kanalizace, úprava sloupu veřejného osvětlení, 

vybudování dělících stěn a doplnění části oplocení tramvajové smyčky v rámci stavebního 

objektu “Zastřešení terminálu Dubina” 

na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 31. 12. 2019 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 

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

obec Ostrava, a to: 

p. p. č. 736/328 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1468,50 m2, 

p. p. č. 1179 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 89 m2, 

s DIAMO, státní podnik, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO 000 02 739 

za účelem vybudování inženýrské sítě - jednotné kanalizace a přípojky NN v pozemcích           

p. p. č. 736/328 a p. p. č. 1179, oba v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava v rámci stavby 

“Odvod odpadních vod z oblasti Šverma na ÚČOV” 

na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do dne nabytí vlastnického práva 

půjčitele k jednotné kanalizaci a přípojce NN v předmětných pozemcích, nejdéle však             

do 31. 12. 2020 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 2 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 pojistné smlouvy č. 706-59322-12 o 
škodovém pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů 
  
Usnesení číslo: 00839/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 706-59322-12 o škodovém pojištění majetku        

a odpovědnosti podnikatelů uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo 

nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a Českou pojišťovnou a.s., se sídlem Spálená 75/16, 

Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 45272956, evid. číslo 3520/2018/OFR, dle přílohy               

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 24 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 00840/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
07 
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Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

 

z v y š u j í 

 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13307, ORJ 120 o 273 tis. Kč (A.1.) 

 

- běžné výdaje 

na § 3312, pol. 5175, ORJ 210, org. 8230 o 60 tis. Kč (C.1.) 

(C.2.) na ORJ 136, § 3639, pol. 5137 o 1 359 tis. Kč 

                                            pol. 5171 o 2 000 tis. Kč 

(C.3.) na ORJ 130, § 3639, pol. 5173, ÚZ 112100000, org. 97000000 o 4 tis. Kč 

                                                             ÚZ 112500000, org. 97000000 o 22 tis. Kč 

(C.4.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5424, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 8 tis. Kč 

                                                             ÚZ 120100000, org. 113000000 o 2 tis. Kč 

 

- kapitálové výdaje 

(C.2.) na ORJ 136, § 3639, pol. 6121 o 730 tis. Kč 

                                            pol. 6122 o 70 tis. Kč 

          na ORJ 230, § 3639, pol. 6121, org. 8248 o 2 500 tis. Kč 

                                                             org. 8249 o 1 000 tis. Kč 

 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5336, ÚZ 13307, ORJ 170, org. 4245 o 273 tis. Kč (A.1.) 

 

s n i ž u j í 

 

- běžné výdaje 

na § 3635, pol. 5166, ORJ 210 o 60 tis. Kč (B.1.) 

na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636 o 26 tis. Kč (C.3.) 

na § 3719, pol. 5901, org. 113000000 o 10 tis. Kč (C.4.) 

- kapitálové výdaje 

(C.2.) na ORJ 300, § 3639, pol. 6121 o 4 159 tis. Kč 

                                                            o 3 500 tis. Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.03.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

RM_M 3 
Kritéria k hodnocení návrhů na ocenění žákovská osobnost a žákovský 
kolektiv u příležitosti Dne dětí 2019 
  
Usnesení číslo: 00841/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Kritéria k hodnocení návrhu na ocenění žákovská osobnost a žákovský kolektiv u příležitosti 

Dne dětí 2019 

  

 
RM_M 4 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy svěřeného k hospodaření Středisku 
volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 
  
Usnesení číslo: 00842/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy svěřeného k hospodaření právnické osobě Středisko volného času Korunka, Ostrava - 

Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO: 75080508, se sídlem Korunní 49/699,          

709 12 Ostrava - Mariánské Hory, a to osobního automobilu Opel Vectra Caravan 1.8 

16V, identifikační číslo vozidla (VIN)  WOLOJBF35W7151650, v hodnotě 134.900,- Kč,        

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi k likvidaci majetku dle bodu 1) tohoto usnesení ve složení: 

předseda: 

Pavlína Nitková - SVČ Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 

členové: 

Mgr. Helena Skácelová - SVČ Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 

Jozefína Rucká - odbor majetkový MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedovi likvidační komise 
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vyhotovit zápis o provedení likvidace majetku organizace 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 30.06.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 28 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,              
IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - 
Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00843/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,       

se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 00635162,              

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

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

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 12.03.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 29 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková 
organizace, IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava 
- Mariánské Hory 
  
Usnesení číslo: 00844/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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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 Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, 

příspěvková organizace, IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - 

Mariánské Hory, 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 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 12.03.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 1 
Schválení přípravy projektu Dostupné bydlení ve městě Ostrava v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost 
  
Usnesení číslo: 00845/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Dostupné bydlení ve městě Ostrava” ke spolufinancování                

z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví, 

jako nositeli projektu, zajistit veškeré úkony spojené s přípravou projektu dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.05.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 9 
Návrh na uzavření smlouvy o outsourcingu s příspěvkovými 
organizacemi města a společností Ovanet a.s. 
  
Usnesení číslo: 00846/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
83 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy na poskytování služeb outsourcingu informačních technologií s Mateřskou 

školou Slezská Ostrava, Komerční 22a, p.o. Komerční 704/22a, Muglinov, 712 00 Ostrava, 

IČO: 72542713 a spol. Ovanet a.s. se sídlem: Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava,         

IČO: 25857568 za cenu nejvýše přípustnou 53 760,- Kč bez DPH/rok dle přílohy                     

č. 1 předloženého materiálu 

  

 

2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy na poskytování služeb outsourcingu informačních technologií s Mateřskou 

školou Slezská Ostrava, Zámostní 31, p.o., Zámostní 1126/31, Slezská Ostrava,                       

710 00 Ostrava, IČO: 04187997 a spol. Ovanet a.s. se sídlem: Hájkova 1100/13, Přívoz,       

702 00 Ostrava, IČO: 25857568 za cenu nejvýše přípustnou 53 760,- Kč bez DPH/rok               

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy na poskytování služeb outsourcingu informačních technologií s Mateřskou 

školou Slezská Ostrava, Bohumínská 68, p.o., Bohumínská 450/68, Slezská Ostrava,            

710 00 Ostrava, IČO: 72542721 a spol. Ovanet a.s. se sídlem: Hájkova 1100/13, Přívoz,        

702 00 Ostrava, IČO: 25857568 za cenu nejvýše přípustnou 53 760,- Kč bez DPH/rok               

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 

4) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy na poskytování služeb outsourcingu informačních technologií s Mateřskou 

školou Slezská Ostrava, Požární 8, p.o., Požární 61/8, Heřmanice, 713 00 Ostrava,              

IČO: 70995281 a spol. Ovanet a.s. se sídlem: Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, 

IČO:25857568 za cenu nejvýše přípustnou 53 760,- Kč bez DPH/rok dle přílohy                          

č. 4 předloženého materiálu 

  

 

5) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy na poskytování služeb outsourcingu informačních technologií s Mateřskou 

školou Ostrava, Šafaříkova 9, p.o., Šafaříkova 1050/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 75027364 

a spol. Ovanet a.s. se sídlem: Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 25857568          

za cenu nejvýše přípustnou 21 550,- Kč bez DPH/rok dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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RM_M 10 
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o outscourcingu IT                      
s Ostravským muzeem, p.o., a spol. Ovanet a.s. ZŠ Výhledy p.o. a spol. 
Ovanet a.s. 
  
Usnesení číslo: 00847/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě na poskytování služeb outsourcingu informačních 

technologií s Ostravským muzeem, příspěvkovou organizaci, se sídlem: Ostrava - Moravská 

Ostrava, Masarykovo náměstí 1/1, PSČ 70200 a spol. Ovanet a.s. se sídlem: Hájkova 1100/13, 

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

  

2) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na poskytování služeb outsourcingu informačních 

technologií se Základní školou a mateřskou školou Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 210, p.o., 

Výhledy 210/14, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava, IČO: 70999422 a spol. Ovanet a.s. se sídlem: 

Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 25857568 dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 30 
Vystavení objednávky vůči spol. Vidaron a.s. na nákup tiskových 
zařízení 
  
Usnesení číslo: 00848/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na tisková zařízení vůči společnosti Vidaron a.s. se sídlem:            

Rudé armády 651/19a, 733 01, Karviná, IČO: 28633652 , v celkové výši 273 800,- Kč          

bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
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RM_M 6 
Návrh na uzavření “Smlouvy nájemní” v souvislosti se stavbou 
“Rekonstrukce a dostavba kanalizace v ul. Na Baranovci” zahrnutou         
do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00849/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
05 

 Rada města 
  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu nájemní” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce a dostavba kanalizace          

v ul. Na Baranovci” mezi pronajímatelem Ostrava Development, s.r.o., Varšavská 951/114, 

Hulváky, 709 00 Ostrava, IČO: 27623971 

 

a nájemcem statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu    

  

 
RM_M 7 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti              
se stavbami uvedenými v rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00850/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Čerpací stanice 

odpadních vod Muglinov-Mexická-záložní přípojka el. energie” mezi povinným: 

Povodí Odry, státní podnik 

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 70890021 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 

2) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce mostního 

pilíře bývalé střelniční lávky na slezském břehu včetně řešení napojení na pěší 

komunikaci” mezi povinným: 

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

IČO: 70890021 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

3) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce 

kanalizace a vodovodu Svinov” mezi povinným ze služebnosti: 

Povodí Odry, státní podnik 

Sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 70890021 

a 

oprávněným ze služebnosti: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č.6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Stavební úprava 

opevnění bermy řeky Ostravice” mezi povinným: 

Povodí Odry, státní podnik 

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 70890021 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 31 
“Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic”, návrh                
na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2777/2017/OSR 
  
Usnesení číslo: 00851/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2777/2017/OSR ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku 

č. 2 na realizaci stavby “Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic” mezi smluvními 
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stranami Ministerstvem financí ČR a Statutárním městem Ostrava na straně jedné 

(objednatel) a společností HOCHTIEF CZ a.s. na straně druhé (zhotovitel), z důvodu vzniku 

méněprací a víceprací v rámci stavby “Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic”, 

kterým se upravuje cena 190.166.998,56 Kč bez DPH na 195.003.854,43 Kč bez DPH             

 a výše bankovní záruky z částky 9.509.000,- Kč na částku 9.751.000,- Kč dle přílohy               

č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Monitoring průtoků odlehčovacích komor - 1. etapa”, 
poř. č. 028/2019 
  
Usnesení číslo: 00852/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

monitoringu průtoků na odlehčovacích komorách a zapracování jeho výsledků do Generelu 

odvodnění města Ostravy  v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.   

se sídlem: Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava 

IČO: 45193673 

 

za cenu nejvýše přípustnou 894.200,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 2 
“Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném 
hornickou činností na katastru města Ostravy - II.etapa, Odkanalizování 
Heřmanic, spádové oblasti ulic Vrbická a Záblatská, aktualizace DPS” - 
uzavření Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu 
  
Usnesení číslo: 00853/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu                   

na zpracování aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby ”Sanace                        

a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města 

Ostravy - II.etapa projekt Odkanalizování Heřmanic, spádové oblasti ulic Vrbická a Záblatská” 

v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava dle přílohy č.1 a důvodové zprávy předloženého materiálu           

se společností: 
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Sweco Hydroprojekt a.s. 

se sídlem: Táborská 31, 140 16 Praha 4 

IČO: 264 75 081 

za cenu nejvýše přípustnou 196.000,00 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Výstavba nové tramvajové smyčky Ostrava - 
Výstaviště (PD + IČ + AD)”, poř. č. 30/2019 
  
Usnesení číslo: 00854/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na vypracování projektových 

dokumentací a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby „Výstavba 

nové tramvajové smyčky Ostrava – Výstaviště“ v k. ú. Slezská 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. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

 

3) ukládá 
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vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 28.06.2019 

 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: 28.06.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Čs. Legií        
a nám. Msgre. Šrámka”, poř. č. 174/2018 
  
Usnesení číslo: 00855/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00187/RM1822/4 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

č. 2 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 

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

na realizaci stavby “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Čs. legií a nám. Msgre. Šrámka” 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku              

pod poř. č. 2: 

HYDROSPOR spol. s r.o. 

se sídlem: Úprkova 966/3, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 47666374 

za cenu nejvýš přípustnou 22.982.878,08 Kč bez DPH 
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RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Spojovací mosty, sloupy a překlady - MNO, H1, H2, 
H3”, poř. č. 303/2018 
  
Usnesení číslo: 00856/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00390/RM1822/7 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

č. 2 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 

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

na realizaci stavby “Revitalizace spojovacích mostů v areálu MNO” a “Statické zajištění              

a sanace sloupů a překladu pod pavilonem H1, H2, H3” v k. ú. Moravská Ostrava,               

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

 

OHL ŽS, a.s. 

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00  Brno 

IČO: 46342796 

 

za cenu nejvýše přípustnou 43.908.488,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Okružní křižovatka Ostrava - Poruba, ul. Francouzská 
- Jilemnického náměstí (PD+AD+IČ)”, poř. č. 15/2019 
  
Usnesení číslo: 00857/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentací a zajištění souvisejících činností  v rámci přípravy a realizace stavby “Okružní 

křižovatka Ostrava - Poruba, ul. Francouzská - Jilemnického náměstí” v k. ú. Poruba,           

obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

 

Geoengineering spol. s.r.o. 

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728//38, 702 00 Ostrava 

IČO: 47668121 

 

za cenu nejvýše přípustnou 498 000,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Úprava přechodu na silnici I/58 - ul. Plzeňská”,           
poř. č. 022/2019 
  
Usnesení číslo: 00858/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Úprava přechodu na silnici I/58 ul. Plzeňská”, v k.ú. Stará Bělá a v k.ú. Dubina u Ostravy, 

obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

 

Ostravské komunikace, a.s. 

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

IČO: 25396544 

 

za cenu nejvýše přípustnou 1.495.513,75 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Propojení Nová Pivovarská – Karolina (investiční 
záměr)”, poř. č. 36/2019 
  
Usnesení číslo: 00859/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na vypracování investičního 

záměru pro realizaci souboru staveb „Propojení Nová Pivovarská - Karolina“ 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. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

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

1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 28.06.2019 

 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: 28.06.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 37 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 00860/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) nevydává 

  
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (9), písm. u) obecně závazné vyhlášky města 

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

 

• částí pozemků parc.č. 71/133 v k. ú. Dubina u Ostravy a parc.č. 462/1 v k. ú. Hrabůvka         

za účelem provozování oboustranných, neosvětlených, reklamních zařízení, pro městský obvod 

Ostrava-Jih 

 

• částí pozemků parc.č. 654/28, parc.č. 4636, parc.č. 612/79, parc.č. 1226/5, parc.č. 1226/6, 

parc.č. 732/72 vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, částí pozemků parc.č. 468/1, parc.č. 468/5, parc.č. 

468/6,   parc.č. 477/6,   parc.č. 278/17,   parc.č. 936/12,   parc.č. 1/7,  parc.č. 936/9, parc.č. 808,  
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parc.č. 198/3, parc.č. 329/1, parc.č. 939/2, parc.č. 278/6 vše v k. ú. Hrabůvka, částí pozemků 

parc.č. 793/165, parc.č. 793/246, parc.č. 793/164, parc.č. 793/408, parc.č. 740/4 vše v k. ú. 

Výškovice u Ostravy, za účelem umístění a provozování reklamních zařízení na vnitřních 

zadních stěnách přístřešků MHD, pro městský obvod Ostrava-Jih 

  

 
RM_VZ 10 
Soutěž o návrh “KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY”,                       
poř. č. 212/2018 
  
Usnesení číslo: 00861/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
89 

  
k usnesení č. 09908/RM1418/133 
k usnesení č. 10464/RMm1418/30 
k usnesení č. 00125/RM1822/3 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
z důvodu snížení počtu návrhů v soutěži o návrh “KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY” 

v souladu s ust. § 147 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, na základě stanoviska poroty tyto účastníky: 

 

Autora návrhu č. 2 

 

Autora návrhu č. 5 

  

2) bere na vědomí 

  
že po vyloučení autora návrhu č. 2 a autora návrhu č. 5, notář JUDr. Josef Kawulok 

 

identifikoval autora návrhu č. 2: 

Van Dongen-Koschuch Architects and Planners, IND International Desing a Peutz B.V. 

a 

identifikoval autora návrhu č. 5: 

Nieto Sobejano Arquitectos GmbH a Arau Acustica  

  

 
RM_M 17 
Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem              
v užívání Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00862/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
84 
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k usnesení č. 00401/RMm1822/1 
k usnesení č. 00345/RM1822/7 
k usnesení č. 10261/RM1418/138 
  
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 8 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 00863/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 100/35 

- ostatní plocha, pozemek parc.č. 100/36 - ostatní plocha a pozemek parc.č. 455/76 - ostatní 

plocha, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby “Lidl BBS 2017 

typ 1400 - Ostrava, ulice Jugoslávská” pro žadatele stavby: Broumovské stavební sdružení 

s.r.o., se sídlem U Horní brány 29, Broumov, PSČ 550 01, na základě plné moci zmocnitele: 

Společnost Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11, Praha 5, PSČ 158 00,      

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 2953/5 

- ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Poruba, obec Ostrava) s umístěním a realizací 

stavby “Novostavba rodinného domu” pro žadatele stavby: XXXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXX XX, na základě plné 

moci stavebníka: XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX 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: 08.03.2019 

 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: 08.03.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 22 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00864/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s kácením 6 ks vrby o obvodech kmenů 240 cm, 100 cm, 110 cm, 183 cm, 230 cm a 230 

cm rostoucích na pozemku parc.č.4704/23 - vodní plocha, vodní nádrž umělá,                           

v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

vyhotovil žádost o povolení kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany přírody dle bodu 1) 

tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 08.03.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu žádosti o povolení kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany přírody dle bodu 2) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 08.03.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 25 
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie, dodavatelské            
č. 70367 a odběratelské č. 0486/2009/HS/LPO ze dne 27. 2. 2009 
  
Usnesení číslo: 00865/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření  Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie, dodavatelské č. 70367               

a odběratelské č. 0486/2009/HS/LPO  ze dne 27.2.2009 

 

mezi odběratelem 

 

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

IČO: 00845451 

 

a dodavatelem 

 

Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7 , 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava 

IČO : 45193410 

 

dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru hospodářské správy  

zabezpečit všechny potřebné úkony  spojené s uzavřením Dodatku č. 4, dle bodu 1) tohoto 

usnesení               
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 15.03.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Dodávka tepelné energie - ul. U Dvoru, Podroužkova   
a Ostrčilova”, poř. č. 12/2019 
  
Usnesení číslo: 00866/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smluv k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku tepelné 

energie pro objekty ve vlastnictví statutárního města Ostravy na ul. U Dvoru 1119                        

v k.ú. Ostrava-Mariánské Hory, ul. Podroužkova 1663/4 v k.ú. Ostrava - Poruba                         

a parc. č. 1013/45,55 a 1013/98 (lokalita ul. Ostrčilova) v k.ú. Moravská Ostrava, v rozsahu       

dle předloženého návrhu se společností: 

 

Veolia Energie ČR, a.s. 

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

IČO: 45193410 

 

za ceny uvedené v předloženém materiálu 

  

 
RM_M 32 
Kontrola plnění usnesení rady města za období listopad, prosinec 2018 
  
Usnesení číslo: 00867/RM1822/14 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
předloženou kontrolu s tím, že: 

 

a) usnesení dle přílohy č. 1 až 4 předloženého materiálu jsou splněna a vyřazují se z dalšího 

sledování 

 

b) usnesení dle přílohy č. 5 předloženého materiálu ponechává ve sledování 
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• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení č.09456/RM1418/130, bodu 3) ze dne                   
20. 6. 2018 
 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
3035/15 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 3527/212626, do vlastnictví XXXXXX XXXX XXXX,                                  

nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXXX 

XXX za kupní cenu 760.295,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 

předloženého materiálu 

 

3035/16 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 8626/212626, do vlastnictví XXXX XXX XXXX XXX,                                   

nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX 

XXX za kupní cenu 846.986,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 

předloženého materiálu 

 

3035/19 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 9860/212626, do vlastnictví XXXXXX XXXXX, nar.: XXXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

549.328,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

2) Správné znění: 

  
3035/15 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 8626/212626, do vlastnictví XXXXXX XXXX XXXX,                                    

nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX 

XXX za kupní cenu 760.295,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 

předloženého materiálu 

 

3035/16 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 9860/212626, do vlastnictví XXXX XXX XXXX XXX,                                    

nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX 

XXX za kupní cenu 846.986,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 

předloženého materiálu 

 

3035/19 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 

pozemku ve výši 6333/212626, do vlastnictví XXXXXX XXXXX, nar.: XXXXXXXXX, 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 

549.328,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

 


