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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 26.03.2019 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00943/RM1822/16 RM_M 0 Schválení programu 16. schůze rady města konané 

dne 26.03.2019 

35 

00944/RM1822/16 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 

45 

00945/RM1822/16 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, 

s.r.o. 

28 

00946/RM1822/16 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. 

28 

00947/RM1822/16 RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

28 

00948/RM1822/16 RM_VH 5 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

28 

00949/RM1822/16 RM_VH 6 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

28 

00950/RM1822/16 RM_VH 7 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

28 

00951/RM1822/16 RM_VH 8 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

28 

00952/RM1822/16 RM_VH 9 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti OVANET a.s. 

28 

00953/RM1822/16 RM_VH 10 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

28 

00954/RM1822/16 RM_VH 11 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. 

28 

00955/RM1822/16 RM_MZP 2 Zřízení komise pro posouzení přihlášek do 

výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky 

Městské policie Ostrava 

35 

00956/RM1822/16 RM_MZP 1 Prověření skutečností dle usn. ZM                

č. 0227/ZM1822/4 ze dne 06.03.2019 

02 

00957/RM1822/16 RM_M 52 Návrh na uzavření dohody o společném postupu 28 

00958/RM1822/16 RM_M 53 Uplatnění smluvních pokut z titulu Smlouvy o dílo 

na provedení stavby „Revitalizace přednádražního 

prostoru Svinov, II. etapa“        a stavby 

„Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova“ ze dne 

2.6.2011 

28 

00959/RM1822/16 RM_M 56 Návrh programu 5. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 10. dubna 2019 

28 

00960/RM1822/16 RM_M 54 Souhlas s uzavřením “Dohody o partnerské 

spolupráci” za účelem realizace projektu CLAIRO 

38 

00961/RM1822/16 RM_M 55 Akční plán mezinárodního projektu RESOLVE 

jako hlavní výstup projektu na místní úrovni 

38 
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00962/RM1822/16 RM_M 57 Souhlas s uzavřením “Společné úmluvy mezi 

hlavním partnerem a partnery projektu pro 

Operační program URBACT III” v rámci realizace 

mezinárodního projektu s názvem “com.unity.lab” 

38 

00963/RM1822/16 RM_M 58 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení 

pracovního místa ředitele/ředitelky právnické 

osoby Městský ateliér prostorového plánování     

a architektury, příspěvková organizace 

38 

00964/RM1822/16 RM_M 61 Návrh na uzavření smluv v rámci přípravy        

a realizace stavby podzemních garáží pod budoucí 

stavbou Centra zdravého pohybu Ostravské 

univerzity na Černé louce 

38 

00965/RM1822/16 RM_M 11 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví Zoologické zahrady a botanického 

parku Ostrava, příspěvkové organizace 

38 

00966/RM1822/16 RM_M 36 Schválení Příkazní smlouvy 09 

00967/RM1822/16 RM_M 43 Přemístění kamer na vybrané křižovatce pro rok 

2019 

09 

00968/RM1822/16 RM_M 51 Nařízení města č. 6/2019, kterým se mění         

a doplňuje nařízení města č. 9/2018, kterým       

se pro účely organizování dopravy vymezují     

na území města oblasti s placeným stáním 

09 

00969/RM1822/16 RM_M 37 Odstoupení SMO z funkce statutárního orgánu 

předsedy Společenství vlastníků pro domy       

na ul. Horní, Ostrava - Bělský Les 

08 

00970/RM1822/16 RM_M 8 Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, 

obec Ostrava, návrh svěřit pozemek parc.č. 

3590/15 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

městskému obvodu Stará Bělá 

08 

00971/RM1822/16 RM_M 16 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Poruba, návrh na záměr města prodat nemovitou 

věc v k.ú. Pustkovec a návrh na záměr města 

neprodat nemovité věci v k.ú. Pustkovec, vše obec 

Ostrava 

08 

00972/RM1822/16 RM_M 17 Návrh na nesvěření pozemků v k.ú. Krásné Pole, 

návrh svěření pozemku v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, příslušným městským obvodům 

08 

00973/RM1822/16 RM_M 18 Návrh na předchozí souhlas rady města          s 

prodejem částí pozemků v k. ú. Přívoz,         k. 

ú. Zábřeh nad Odrou, pozemku                v 

k. ú. Výškovice u Ostravy a nebytové jednotky v 

k. ú. Dubina u Ostravy, vše obec Ostrava 

08 

00974/RM1822/16 RM_M 19 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v 

k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

08 

 

 

00975/RM1822/16 RM_M 20 Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Radvanice, 

obec Ostrava 

08 
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00976/RM1822/16 RM_M 21 Návrh na souhlas s přenecháním nemovitostí do 

výpůjčky, návrh na záměr pronajmout části 

pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

00977/RM1822/16 RM_M 22 Předchozí souhlasy rady města s uzavřením 

nájemních smluv k částem pozemku             v 

k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava pro Městský 

obvod Mariánské Hory a Hulváky. Předchozí 

souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy 

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

pro Městský obvod Vítkovice. Předchozí souhlas 

rady města s uzavřením smlouvy o výpůjčce na 

pozemky v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava pro 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky. 

08 

00978/RM1822/16 RM_M 23 Návrh bezúplatně nenabýt nemovité věci        v 

k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava a návrh 

nevykoupit nemovité věci v k.ú. Heřmanice, obec 

Ostrava 

08 

00979/RM1822/16 RM_M 24 Návrh nevyužít předkupního práva k části 

nemovité věci a návrh na uzavření Dohody       

o zániku věcného předkupního práva, vše        v 

k.ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

00980/RM1822/16 RM_M 25 Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc    

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava a návrh 

nesměnit nemovité věci v k.ú. Heřmanice,       

k.ú. Slezská Ostrava a k.ú. Muglinov, obec 

Ostrava 

08 

00981/RM1822/16 RM_M 26 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

se společností Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. 

08 

00982/RM1822/16 RM_M 27 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 

břemene a smlouvy o zřízení služebnosti          

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. a Dopravní 

podnik Ostrava a.s. 

08 

00983/RM1822/16 RM_M 28 Návrhy dodatků ke zřizovacím listinám 

příspěvkových organizací - předání movitých věcí 

k hospodaření 

08 

00984/RM1822/16 RM_M 29 Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

00985/RM1822/16 RM_M 33 Návrh na souhlas s umístěním přípojek, uzavření 

smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 

nájemních smluv, smlouvy o zřízení služebnosti 

08 

 

 

 

 

00986/RM1822/16 RM_M 38 Návrh prodat pozemky (ul. Na Karolíně) a návrh 

na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s. 

08 
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00987/RM1822/16 RM_M 39 Návrh na záměr pronájmu pozemků a částí 

pozemků v k.ú. Hrušov, obec Ostrava 

08 

00988/RM1822/16 RM_M 41 Návrh na souhlas s podnájmem v k. ú. Vítkovice a 

souhlas s konáním sportovního závodu         v 

k.ú. Stará Plesná 

08 

00989/RM1822/16 RM_M 45 Návrh na umístění inženýrské sítě a zpevněné 

plochy do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy 

se společností ECHO alarm, s.r.o. 

08 

00990/RM1822/16 RM_M 46 Návrh na uzavření dodatků k nájemní smlouvě     

a ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti se Smart Innovation Center, s.r.o. 

08 

00991/RM1822/16 RM_M 47 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o 

zřízení služebnosti s OVANET a.s. 

08 

00992/RM1822/16 RM_M 48 Návrh na záměr města vypůjčit nemovité věci      

v k. ú. Zábřeh-Hulváky 

08 

00993/RM1822/16 RM_M 49 Návrh na schválení Dodatku č. 16 ke zřizovací 

listině příspěvkové organizaci Čtyřlístek 

08 

00994/RM1822/16 RM_M 50 Návrh města směnit pozemky k.ú. Moravská 

Ostrava, k. ú. Přívoz, k. ú. Nová Ves u Ostravy, k. 

ú. Mariánské Hory, uzavřít smlouvu o zřízení 

služebností s ŘSD ČR 

08 

00995/RM1822/16 RM_M 42 Úprava rozpočtu 07 

00996/RM1822/16 RM_M 13 Žádost Pavla Čadíka a prof. Ing. Jindřicha 

Cigánka, CSc., o poskytnutí neinvestiční účelové 

dotace v oblasti kultury 

60 

00997/RM1822/16 RM_M 59 Návrh na poskytnutí příspěvků Divadlu loutek 

Ostrava, příspěvkové organizaci 

42 

00998/RM1822/16 RM_M 32 Přijetí daru od společnosti Crystal Productions 

Merchandise Factory s.r.o. 

87 

00999/RM1822/16 RM_M 7 Návrh na poskytnutí finančního daru za účelem 

zabezpečení prevence kriminality 

86 

01000/RM1822/16 RM_M 4 Použití finančních prostředků z Fondu životního 

prostředí města Ostravy na realizaci projektu 

“Nadlimitní čištění silnic I. až III. třídy” 

80 

01001/RM1822/16 RM_M 44 Návrh na vypracování projektové dokumentace 

pro územní rozhodnutí ke stavbě “Zahrada 

domova pro seniory IRIS, Ostrava - Mariánské 

Hory” 

80 

01002/RM1822/16 RM_M 3 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace statutárnímu 

městu Ostrava z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje 

83 

 

 

 

 

01003/RM1822/16 RM_M 14 Vystavení objednávky vůči společnosti OVANET 

a.s. na nákup 2 serverů a vůči společnosti Vidaron 

a.s. na nákup zařízení UPS 

83 
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01004/RM1822/16 RM_M 2 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 1375/2018/OI/VZKÚ ze dne 06.04.2018 na 

provedení pilotního průzkumu stavby “Vodní 

zdroj Nová Ves a Dubí - revitalizace prameniště 

Dubí, 1. etapa” v k.ú. Zábřeh nad Odrou         a 

k.ú. Svinov, obec Ostrava 

05 

 

 

 

 

 

 

01005/RM1822/16 RM_M 5 Návrh na uzavření smluv o zajištění přeložek 

plynárenských zařízení v souvislosti se stavbami 

ve Strategické průmyslové zóně Mošnov 

05 

01006/RM1822/16 RM_M 10 Uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce 

“Obnova běžeckých okruhů Porubský les”        

v městském obvodě Krásné Pole 

05 

01007/RM1822/16 RM_M 12 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v 

souvislosti se stavbou “Cyklotrasa P - průchodnost 

Starobní, Provaznická,             Dr. Martínka” 

05 

01008/RM1822/16 RM_M 31 Financování přepojování kanalizačních přípojek v 

rámci stavby “Rekonstrukce kanalizace          

v ul. Jahodová” a “Kanalizace Hrušov” 

05 

01009/RM1822/16 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Levobřežní - revitalizace 

nábřeží Ostravice za výstavištěm Černá louka 

(IZ+PD+IČ+AD)”, poř. č. 17/2019 

05 

01010/RM1822/16 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Rekonstrukce a modernizace 

Domu kultury Poklad II.”, poř. č. 054/2018 

05 

01011/RM1822/16 RM_M 34 Žádost o přehodnocení rozhodnutí rady města      

a předchozí souhlas rady města k nabytí 

nemovitostí do majetku města 

89 

01012/RM1822/16 RM_M 35 Jmenování odborné poroty soutěže o titul 

Ostravská stavba roku 2018 

89 

01013/RM1822/16 RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a o uzavření smlouvy na zpracování “ověřovací 

studie využití objektu EkF reko Sokolská 33      

v Ostravě” 

89 

01014/RM1822/16 RM_M 60 Architektonická soutěž o návrh na řešení 

“Parkovacího domu u Krajského úřadu” 

89 

01015/RM1822/16 RM_M 40 Kontrola plnění usnesení rady města za období 

leden, únor 2019 

28 

01016/RM1822/16 RM_M 6 Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku         v 

katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 

sousední nemovitosti 

84 

01017/RM1822/16 RM_M 9 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 21 
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Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 1 Odpověď na petici “Stop spalovně nebezpečných 

odpadů v Ostravě” 

80 

  RM_M 30 Návrh na poskytnutí investičních příspěvků 

právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 

728 80 Ostrava, IČO 00635162, z Fondu pro 

rozvoj Městské nemocnice Ostrava 

40 

  RM_M 15 Návrh na schválení Tématického akčního plánu 

pro oblast Bydlení ve městě Ostrava 2019 - 2022 

86 
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RM_M 0 
Schválení programu 16. schůze rady města konané dne 26.03.2019 
  
Usnesení číslo: 00943/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 16. schůze rady města konané dne 26.03.2019 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti         
AKORD & POKLAD, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00944/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., se sídlem Náměstí SNP 1, 
Ostrava - Zábřeh, PSČ 700 30, IČO 479 73 145, jejímž jediným společníkem 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 AKORD & POKLAD, s.r.o. dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2019 společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti AKORD 

& POKLAD, s.r.o. pro rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) projednala 

  
doplňující informace k podnikatelskému plánu pro rok 2019, jež jsou obsahem přílohy č. 2 

předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 9/75  
  

5) schvaluje 

  
novou smlouvu o výkonu funkce mezi společností AKORD & POKLAD, s.r.o. a jednatelkou 

společnosti dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

6) ukládá 

  
jednatelce společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Darina Daňková, T: 30.06.2020 

 jednatelka 

  
7) odvolává 

  
ke dni 26.03.2019 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXX 

XXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX 

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

8) volí 

  
ke dni 27.03.2019 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti AKORD & POKLAD, 

s.r.o. 

XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 



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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XXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 

XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX 

  

9) schvaluje 

  
členům dozorčí rady dle bodu 8) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy         

č. 4 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Opravy       
a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00945/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o., IČO: 060 94 899, se sídlem 
Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, jejímž jediným společníkem je 
statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
ke dni 26.03.2019 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Opravy a údržba 

komunikací Ostrava, s.r.o. 

XXXX XXXXXX XXXXXX, XXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XX XXX XXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX 

  
 

 



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) volí 

  
ke dni 27.03.2019 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Opravy a údržba 

komunikací Ostrava, s.r.o. 

XXXX XXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXX XXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXX XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXX nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem č.p. XXXX XXX XX XXXXXXXX 

  

3) schvaluje 

  
členům dozorčí rady dle bodu 2) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 1 a 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům seniorů 
v Krásném Poli s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00946/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., IČO: 047 07 214, se sídlem Družební 576, 
Krásné Pole, 725 26 Ostrava, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
ke dni 26.03.2019 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném 

Poli, s.r.o. 

XXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXX XXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 



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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XXXX XXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXX 

  

2) volí 

  
ke dni 27.03.2019 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném 

Poli s.r.o. 

XXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXX XXXXXXX XXXXXX 

XXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXX 

  

 
RM_VH 4 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Krematorium 
Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00947/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Krematorium Ostrava, a.s., IČO: 253 93 430, se sídlem Těšínská 710, Slezská 
Ostrava, 710 07 Ostrava, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
ke dni 26.03.2019 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

XXXXX XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXX XXX 

XX XXXXXXX   

XXXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

2) volí 

  
ke dni 27.03.2019 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 



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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XXXXX XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

3) schvaluje 

  
členům dozorčí rady dle bodu 2) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 1 a 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 5 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00948/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Ostravské komunikace, a.s., IČO: 253 96 544, se sídlem Novoveská 1266/25, 
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
ke dni 26.03.2019 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti  Ostravské  komunikace, 

a.s. 

XXXXX XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXX,  nar. XXXXXXXXXX, bytem 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXC, nar. XXXXXXXXXX, bytem 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXX XXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

 



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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XXXX XXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

2) volí 

  
ke dni 27.03.2019 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti  Ostravské komunikace, 

a.s. 

XXXXX XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XX XXXX 

XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX, XXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XX XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX 

XXXX XXXXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX 

  

3) schvaluje 

  
členům dozorčí rady dle bodu 2) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy         

č. 1 a 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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RM_VH 6 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00949/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
28 

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

  
ke dni 26.03.2019 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Technické služby, a.s. 

Slezská Ostrava 

XXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem X XXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXX XXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX, XX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

2) volí 

  
ke dni 27.03.2019 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Technické služby, a.s. 

Slezská Ostrava: 

XXXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXX XXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX 

XXXX XXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XX XXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX 

  
 



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) schvaluje 

  
členům dozorčí rady dle bodu 2) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy         

č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 7 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
města Ostravy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00950/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., IČO: 471 51 595, se sídlem 28. října 2556/124, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
ke dni 26.03.2019 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Dům kultury města 

Ostravy, a. s. 

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem 

XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXX XXXXX, XXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX nar. XXXXXXXXXX, bytem 

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXX XXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

2) volí 

  
ke dni 27.03.2019 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Dům kultury města 

Ostravy, a. s. 

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, nar. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bytem XXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX 



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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XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX XXX 

XXXXXXXXXXX 

 

  

3) schvaluje 

  
členům dozorčí rady dle bodu 2) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy         

č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 8 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti            
OZO Ostrava s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00951/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti OZO Ostrava s.r.o., IČO: 623 00 920, se sídlem Frýdecká 680/444, Kunčice, 
719 00 Ostrava, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
ke dni 26.03.2019 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

 

 



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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XXX XXXXXXX XXXXXXX, XX, nar. XXXXXXXXXX, bytem X XXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

2) volí 

  
ke dni 27.03.2019 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

XXXXXXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX 

XXXXXXX XXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

3) schvaluje 

  
členům dozorčí rady dle bodu 2) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy        

č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 9 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 00952/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti OVANET a.s., IČO:258 57 568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz,         
702 00 Ostrava, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
ke dni 26.03.2019 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti OVANET, a.s. 

XXXX XXXXX XXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXX XXXXXX, XXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX 



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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XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX 

XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

2) volí 

  
ke dni 27.03.2019 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti  OVANET, a.s. 

XXXX XXXXXXXXXX XXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 

XXXX XXXXX XXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XX XXXX XXXXXX XXXX, XXXX nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

3) schvaluje 

  
členům dozorčí rady dle bodu 2) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy         

č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 10 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti     
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00953/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO: 259 11 368, se sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, 
700 30 Ostrava, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 



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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 1) odvolává 

  
ke dni 26.03.2019 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

XXXX XXXXX XXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXX XXXX X nar. XXXXXXXXXX, bytem 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

2) volí 

  
ke dni 27.03.2019 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, 

a.s. 

XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXX XXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXX XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXX XXXXX, XX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

3) schvaluje 

  
členům dozorčí rady dle bodu 2) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy        

č. 1 a 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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RM_VH 11 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti        
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00954/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., IČO: 253 85 691, se 
sídlem Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava, jejímž jediným společníkem je 
statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
ke dni 26.03.2019 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti  Sportovní a rekreační 

zařízení města Ostravy, s.r.o. 

XXXX XXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XX XXX XXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXX XXXX XXXXXXX XXXX, XXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

2) volí 

  
ke dni 27.03.2019 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Sportovní a rekreační 

zařízení města Ostravy, s.r.o. 

XXXX XXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX 

XXXXX XXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXX 

XXX XXXXXXXXXX 

XXXX XXXXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXX XXXXXXXXX 



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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XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX 

  

3) schvaluje 

  
členům dozorčí rady dle bodu 2) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy          

č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

 

  

 
RM_MZP 2 
Zřízení komise pro posouzení přihlášek do výběrového řízení na pozici 
ředitele/ředitelky Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00955/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) zřizuje 

  
komisi pro posouzení přihlášek do výběrového řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky 

Městské policie Ostrava, ve složení: 

1. Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostrava 

2. Ing. Zdeněk Nytra, člen rady města 

3. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje 

4. plk. Mgr. Tomáš Kužel, MBA, ředitel Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

5. JUDr. Lukáš Semerák, člen zastupitelstva města 

  

 
RM_MZP 1 
Prověření skutečností dle usn. ZM č. 0227/ZM1822/4 ze dne 06.03.2019 
  
Usnesení číslo: 00956/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 

  
1) pověřuje 

  
odbor interního auditu a kontroly prověřením informací obsažených v podání dle přílohy 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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RM_M 52 
Návrh na uzavření dohody o společném postupu 
  
Usnesení číslo: 00957/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dohody o společném postupu mezi statutárním městem Ostrava a společností 

Moravskoslezské Investice a Development, a.s., IČO: 476 73 168, se sídlem Na Jízdárně 1245/7, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava a obcí Mošnov, IČO: 006 00 792, č. p. 96,                  

742 51 Mošnov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 53 
Uplatnění smluvních pokut z titulu Smlouvy o dílo na provedení stavby 
„Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ a stavby 
„Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova“ ze dne 2.6.2011 
  
Usnesení číslo: 00958/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uplatnění smluvních pokut v celkové výši 311.500.000,- Kč vůči společnosti IMOS Brno, a.s., 

se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČO: 25322257, z titulu prodlení        

s odstraněním vad ze Smlouvy o dílo, ev. č. smlouvy objednatele Město: 1661/2011/OER,       

a to dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 56 
Návrh programu 5. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 10. dubna 2019 
  
Usnesení číslo: 00959/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 5. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 10. dubna 

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

materiálu s úpravou 

  



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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RM_M 54 
Souhlas s uzavřením “Dohody o partnerské spolupráci” za účelem 
realizace projektu CLAIRO 
  
Usnesení číslo: 00960/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 08621/RM1418/120 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením “Dohody o partnerské spolupráci” na projektu CLAIRO realizovaného z prostředků 

programu Urban Innovative Actions dle přílohy č. 1 předloženého materiálu za podmínky 

prodloužení termínu ukončení realizace projektu ze strany poskytovatele dotace 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Dohody o partnerské spolupráci” na projektu CLAIRO realizovaného    

z prostředků programu Urban Innovative Actions dle přílohy č. 1 předloženého materiálu      

za podmínky prodloužení termínu ukončení realizace projektu ze strany poskytovatele dotace 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 10.04.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

snižuje účelová rezerva odboru strategického rozvoje 

na § 3719, pol. 5901, ORJ 300, org. 113000000 o 6 000 tis. Kč 

zvyšuje rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 6 000 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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5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.03.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 55 
Akční plán mezinárodního projektu RESOLVE jako hlavní výstup 
projektu na místní úrovni 
  
Usnesení číslo: 00961/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 05489/RM1418/79 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Akční plán mezinárodního projektu RESOLVE jako hlavní výstup projektu na místní úrovni, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 57 
Souhlas s uzavřením “Společné úmluvy mezi hlavním partnerem        
a partnery projektu pro Operační program URBACT III” v rámci realizace 
mezinárodního projektu s názvem “com.unity.lab” 
  
Usnesení číslo: 00962/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 09397/RM1418/130 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením “Společné úmluvy mezi hlavním partnerem a partnery projektu pro Operační 

program URBACT III” (dále jen společná úmluva) v rámci realizace mezinárodního projektu 

s názvem “com.unity.lab” dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
financování projektu “com.unity.lab” 



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 roce 2019: na předfinancování ve výši 28.959,74 EUR (cca 744 tis. Kč), 

v roce 2020: na předfinancování ve výši 23.040,26 EUR (cca 592 tis. Kč), 

přičemž v obou částkách je obsaženo spolufinancování v celkové výši  7.800,00 EUR       

(cca 200 tis. Kč) dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření společné úmluvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 10.04.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 58 
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele/ředitelky právnické osoby Městský ateliér prostorového 
plánování a architektury, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 00963/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 0179/ZM1822/4 
  
Rada města 

  
1) vyhlašuje 

  
výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky právnické osoby Městský ateliér 

prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace, se sídlem Prokešovo nám. 

1803/8, 729 30 Ostrava, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje 

zajistit zveřejnění vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky 

právnické osoby Městský ateliér prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace, 

na úřední desce a webových stránkách města 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 27/75  
  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 14.06.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 61 
Návrh na uzavření smluv v rámci přípravy a realizace stavby 
podzemních garáží pod budoucí stavbou Centra zdravého pohybu 
Ostravské univerzity na Černé louce 
  
Usnesení číslo: 00964/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 00223/RM1822/5 
k usnesení č. 0016/ZM1822/2 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, na straně dárce, o uzavření Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě ev. č. 1582/2018/MJ, 

ze dne 17.4.2018, uzavřené s obdarovanou Ostravskou univerzitou, IČO: 619 88 987, se sídlem 

Dvořákova 138/7, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00, a to dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout, na straně stavebníka, o uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby s vlastníkem 

Ostravskou univerzitou, IČO: 619 88 987, se sídlem Dvořákova 138/7, Ostrava – Moravská 

Ostrava, PSČ 702 00, jejímž předmětem bude zřízení práva stavby na pozemku parc. č. 213/1     

o výměře 3.283,6 m², k části pozemku parc. č. 213/22 o výměře 2.963m², k části pozemku     

parc. č. 214/10 o výměře 6,5m² a k části pozemku parc. č. 225/9 o výměře 120,7m² v k.ú. 

Moravská Ostrava tak, jak budou části těchto pozemků vymezeny geometrickým plánem 

zpracovaným před projednáním zastupitelstvem města, a to vše dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu a v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Smlouvy s  Ostravskou univerzitou, IČO: 619 88 987, se sídlem 

Dvořákova 138/7, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00, a to dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu s úpravou a v souladu s důvodovou zprávou 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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4) rozhodla 

  
na straně zadavatele o uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném 

zadávání s  Ostravskou univerzitou, IČO: 619 88 987, se sídlem Dvořákova 138/7, Ostrava – 

Moravská Ostrava, PSČ 702 00, jakožto centrálním zadavatelem,  jejímž předmětem je úprava 

vzájemných práv a povinností v souvislosti s centralizovaným postupem v rámci zadávacího 

řízení k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce pro Stavbu garáže, a vše to dle přílohy     

č. 4 předloženého materiálu, vše za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne v souladu 

s bodem 1) až 3) tohoto usnesení 

  

5) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) až 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 10.04.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 11 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické 
zahrady a botanického parku Ostrava, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 00965/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
38 

  
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 každého z 

jednotlivých darů v celkové výši 367.272,51 Kč dle přílohy č. 1 a 2  předloženého materiálu do 

vlastnictví Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, příspěvkové organizace, se sídlem 

Michálkovická 2081/197, 710 00 Slezská Ostrava, IČO: 00373249 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.04.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

 



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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RM_M 36 
Schválení Příkazní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 00966/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně příkazce o uzavření Příkazní smlouvy se společností Ostravské komunikace, a. s.,   

IČO 25396544, se sídlem Novoveská 1266/25, Ostrava - Mariánské Hory, PSČ 709 00 na 

nadlimitní čištění silnic I. - III. třídy na území města Ostravy dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

sníží rozpočtová rezerva na 

§ 6409, pol. 5901, ORJ 0120                                                       o 14 265 tis. Kč 

zvýší běžné výdaje na : 

§ 2212, pol. 5169, ORJ 0100                                                     o 14 265 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 43 
Přemístění kamer na vybrané křižovatce pro rok 2019 
  
Usnesení číslo: 00967/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na přemístění kamer na vybrané křižovatce, a to za cenu 180.000,- Kč 

bez DPH společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava-Přívoz,     

IČO: 258 57 568 



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) zmocňuje 

  
vedoucího odboru dopravy 

k zabezpečení všech úkonů spojených s realizací bodu 1) tohoto usnesení včetně podpisu 

objednávky 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 30.04.2019 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 51 
Nařízení města č. 6/2019, kterým se mění a doplňuje nařízení města      
č. 9/2018, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území 
města oblasti s placeným stáním 
  
Usnesení číslo: 00968/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
09 

  
k usnesení č. 10369/RM1418/138 
  
Rada města 

  
1) vydává 

  
Nařízení města 6/2019, kterým se mění a doplňuje Nařízení města 9/2018, kterým se  pro účely 

organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním 

  

2) stanovuje 

  
že spolu s primátorem podepíše nařízení města uvedené v bodě 1) tohoto usnesení náměstek 

primátora Mgr. Radim Babinec 

  

 
RM_M 37 
Odstoupení SMO z funkce statutárního orgánu předsedy Společenství 
vlastníků pro domy na ul. Horní, Ostrava - Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 00969/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o odstoupení z funkce statutárního orgánu předsedy u níže uvedených společenství vlastníků,     

a to na následných shromážděních vlastníků po prodeji více než 50% bytových jednotek        

v jednotlivých bytových domech na ul. Horní 3030/96, 3031/98, 3034/104, 3035/106, 3036/108, 

3037/110 a 3038/112 v Ostravě - Bělském Lese: 
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- Společenství vlastníků pro dům Horní č. 3030/96, IČO: 277 65 067, 

- Společenství vlastníků pro dům Horní č. 3031/98, IČO: 277 83 367, 

- Společenství vlastníků pro dům Horní č. 3034/104, IČO: 032 81 809, 

- Společenství vlastníků pro dům Horní č. 3035/106, IČO: 285 70 863, 

- Společenství vlastníků pro dům Horní č. 3036/108, IČO: 285 95 564, 

- Společenství vlastníků pro dům Horní č. 3037/110, IČO: 286 19 412, 

- Společenství vlastníků pro dům Horní č. 3038/112, IČO: 277 65 466, 

  

 
RM_M 8 
Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, návrh svěřit 
pozemek parc.č. 3590/15 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava městskému 
obvodu Stará Bělá 
  
Usnesení číslo: 00970/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem směnit 

níže uvedené nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému 

obvodu Stará Bělá, a to: 

-  část pozemku parc.č. 626, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 28 m2, označena jako díl a) 

-  část pozemku parc.č. 626, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 22 m2, označena jako díl b)   

sloučené dle geometrického plánu č. 3375-244/2018, vyhotoveného pro k.ú. Stará 

Bělá do pozemku parc.č.  977/3, ost. plocha, ost. komunikace   

za 

níže uvedenou nemovitou věc ve vlastnictví XXXXXXX XXXXXXX, rok narození 

XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXX, a to:  

- pozemek parc.č. 3590/15 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava  

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 3590/15 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Stará Bělá, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné 

vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, za podmínky, že statutární město 

Ostrava nabude uvedený pozemek do svého vlastnictví 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 32/75  
  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemek parc.č. 3590/15 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava,  jakožto majetek svěřený 

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

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

uvedený pozemek do svého vlastnictví 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.04.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 16 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba, návrh       
na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Pustkovec a návrh         
na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Pustkovec, vše obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00971/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

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

- část pozemku parc.č. 3008 o výměře 29 m2, která je dle geometrického plánu č. 

3038-141b/2017 vyhotoveného pro k.ú. Poruba, obec Ostrava, oddělena a nově označena jako 

pozemek parc.č. 3008/2 

- účelovou komunikaci - chodník, umístěnou na části pozemku parc.č. 3008 o výměře 29 m2, 

která je dle geometrického plánu č. 3038-141b/2017 vyhotoveného pro k.ú. Poruba, obec 

Ostrava, oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 3008/2, 

to vše za podmínky, že účelová komunikace - chodník, umístěná na části předmětného pozemku 

bude před prodejem vyřazena z pasportu místních komunikací 

- pozemek parc.č. 2801/171 

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

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Pustkovec, a to:   

- část pozemku parc.č. 4223/1 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 29 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 5727-70/2019, vyhotoveného pro k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 4223/9, ost. plocha, jiná plocha  

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

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Pustkovec, a to: 

- části pozemků parc.č. 4223/4, parc.č. 4401/1 a parc.č. 4402/1, dle zákresu v situačním snímku, 

který je přílohou č. 4/1 předloženého materiálu  

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) až 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.04.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 17 
Návrh na nesvěření pozemků v k.ú. Krásné Pole, návrh svěření pozemku 
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, příslušným městským obvodům 
  
Usnesení číslo: 00972/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí neoznačit pozemky 

- parc. č. 2193/3 

- parc. č. 2193/7 

vše v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Krásné Pole, 

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

znění  
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

neoznačit pozemky 

- parc.č. 2193/3 

- parc.č. 2193/7 

k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Krásné Pole, dle čl. 

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit 

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/14 k pozemku parc.č. 1735 v  k.ú. Bartovice, obec Ostrava, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 

Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostrava, v platném znění  

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit 

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/14 k pozemku parc.č. 1735 v  k.ú. Bartovice, obec Ostrava, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 

Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostrava, v platném znění  

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1), 2), 3) a 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.04.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 18 
Návrh na předchozí souhlas rady města s prodejem částí pozemků     
v k. ú. Přívoz, k. ú. Zábřeh nad Odrou, pozemku v k. ú. Výškovice        
u Ostravy a nebytové jednotky v k. ú. Dubina u Ostravy, vše obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00973/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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 1) vydává 

  
předchozí souhlas s prodejem nemovitého majetku městským obvodem Moravská Ostrava      

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

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

- části pozemku p.č.st. 908 o výměře 673 m2 v k. ú.Přívoz, obec Ostrava, dle geometrického 

plánu č. 2277-86/2018 ze dne 23. 8. 2018, vyhotoveného pro k. ú. Přívoz, obec Ostrava,  který   

je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

2) vydává 

  
předchozí souhlas s prodejem nemovitých věcí městským obvodem Ostrava-Jih v souladu      

s čl. 7 odst. (3) písm. a) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, a to: 

- části pozemku p.p.č. 287/1 o výměře 32 m2 označenou jako díl a, 

- části pozemku p.p.č. 1030 o výměře 2 m2 označenou jako díl b, 

- části pozemku p.p.č. 1030 o výměře 17 m2 označenou jako díl g, 

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

vše v rozsahu geometrického plánu č. 3464-136/2018 ze dne 8. 6. 2018, vyhotoveného pro     

k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, který je přílohou č. 4 předloženého materiálu 

  

3) vydává 

  
předchozí souhlas s prodejem nemovité věci městským obvodem Ostrava-Jih v souladu         

s čl. 7 odst. (3) písm. a) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, a to: 

- pozemku parc. č. 715/262 v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 

  

4) vydává 

  
předchozí souhlas s prodejem nemovité věci městským obvodem Ostrava-Jih v souladu         

s čl. 7 odst. (3), písm. a) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy ve znění 

pozdějších změn a doplňků, a to: 

-  jednotky č. 955/24 a spoluvlastnického podílu o velikosti 3/1380 na společných částech domu 

č.p. 955 a pozemku parc. č. 160 v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

  

 
RM_M 19 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00974/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 
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1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat  

- část pozemku p. p. č. 1022/1 o výměře cca 106 m2  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu, dle zákresu ve snímku, 

který je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku p. p. č. 566/68 o výměře cca 750 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu, dle zákresu ve snímku, 

který je přílohou č. 3/3 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.04.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 20 
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00975/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 00437/RM1822/8 
  
Rada města 

  
1) trvá 

  
na svém usnesení č. 00437/RM1822/8 ze dne 15. 1. 2019, kterým souhlasila s návrhem koupit 

pozemek parc.č. 2631, k.ú. Radvanice, obec Ostrava, 

s doplněním informací v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.04.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 21 
Návrh na souhlas s přenecháním nemovitostí do výpůjčky, návrh       
na záměr pronajmout části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00976/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
aby nájemce FK Stará Bělá, se sídlem Potoky 622/44, 724 00 Ostrava-Stará Bělá,            

IČO 228 85 412 

přenechal do výpůjčky nemovitosti v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 3628/11 - ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha, včetně hřiště pro 

kopanou na pozemku parc. č. 3628/11 a parc. č. 3628/6 

- sociální zařízení v budově bez čp/če, objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 3628/2 

- zastavěná plocha a nádvoří 

v souladu s čl. VI. odst. 9 nájemní smlouvy ev. č. 1704/2012/MJ ze dne 26. 6. 2012 

Evě Pflegrové, s místem podnikání Čelechovice 26, 751 03 Brodek u Přerova, IČO 718 17 433, 

za účelem lunaparkové činnosti v termínu 14. 5. - 21. 5. 2019 

  

2) rozhodla 

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

- parc. č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 68,54 m2 

- parc. č. 3719/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27,036 m2 

- parc. č. 3725 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 77,123 m2, 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 22 
Předchozí souhlasy rady města s uzavřením nájemních smluv k částem 
pozemku v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava pro Městský obvod 
Mariánské Hory a Hulváky. Předchozí souhlas rady města s uzavřením 
nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava pro 
Městský obvod Vítkovice. Předchozí souhlas rady města s uzavřením 
smlouvy o výpůjčce na pozemky v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 
pro Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 
  
Usnesení číslo: 00977/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

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

předchozí souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu na část pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, svěřeného tomuto městskému obvodu p.p.č. 168/10, ost. plocha - ost. 

komunikace o výměře 17,25 m2 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (ul. Slévárenská), 

se společností 

P & M BURIAN v.o.s. 

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

IČO: 619 76 709, 

za účelem užívání části předmětného pozemku pod betonovým schodištěm a 

rampou, zajišťujících přístup ke stavbě č.p. 406, adminis. na pozemku p.č.st. 317, zast. plocha a 

nádvoří v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

a to v souladu s ustanovením čl. 7, odst. () písmene u) bod 5 Obecně závazné vyhlášky 

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

mohou být zapsány do katastru nemovitostí  

  

2) vydává 

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

předchozí souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu na část pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, svěřeného tomuto městskému obvodu p.p.č. 168/10, ost. plocha - ost. 

komunikace o výměře 5,04 m2 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (ul. Slévárenská), 

s panem 

XXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX 

za účelem užívání části předmětného pozemku pod betonovým schodištěm,  zajišťujícího 

přístup ke stavbě č.p. 408, bydlení na pozemku p.č.st. 323, zast. plocha a nádvoří v k.ú. 

Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 

a to v souladu s ustanovením čl. 7, odst. () písmene u) bod 5 Obecně závazné vyhlášky 

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

mohou být zapsány do katastru nemovitostí  
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3) vydává 

  
pro Městský obvod Vítkovice, se sídlem Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava 

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

o výměře 66 m2 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava (v blízkosti ul. Rudná) 

za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou jeden rok (delší než       

3 měsíce), 

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

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

  

4) vydává 

  
pro Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, se sídlem Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce na pozemky ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, svěřené tomuto městskému obvodu p.p.č. 1050, ost. plocha - ost. komunikace o 

výměře 906 m2, p.p.č. 819, ost. plocha - jiná plocha o výměře 23 m2 a p.p.č. 168/42, ost. plocha 

- ost. komunikace o výměře 41 m2, vše v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (ul. 1. máje x 

Bendlova) 

s 

XXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

za účelem úpravy majetkových vztahů, tj. užívání výše uvedených pozemků zastavěných 

zpevněnými plochami v rámci realizace stavby “Prodejna Billa - Ostrava - Mariánské Hory”, na 

dobu určitou 20-ti let, 

a to v souladu s ustanovením čl. 7, odst. (9) písmene u) bod 4 Obecně závazné vyhlášky 

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

  

 
RM_M 23 
Návrh bezúplatně nenabýt nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava a návrh nevykoupit nemovité věci v k.ú. Heřmanice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00978/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem bezúplatně nabýt nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 2370/1, jehož součástí je stavba bez čp/če, výroba 

- část pozemku parc.č. 2370/2 (dle snímku č. 1/3) 

- pozemek parc.č. 2370/3 

- pozemek parc.č. 2371, jehož součástí je stavba bez čp/če, prům. obj. 
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- část pozemku parc.č. 2374 (dle snímku č. 1/3) 

- pozemek parc.č. 2396/1 

- pozemek parc.č. 2396/50 

- pozemek parc.č. 2396/67 

- pozemek parc.č. 2396/68 

- pozemek parc.č. 2396/72 

- část pozemku parc.č. 2396/128 (dle snímku č.1/3) 

od vlastníka 

Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu DIAMO, stání podnik, IČO 000 02 739, 

sídlo Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem vykoupit nemovité věci v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, a to: 

- pozemek p.p.č. 2/1 

- pozemek p.p.č. 816 (dle přílohy č.2/1 - 2/2) 

od vlastníka 

Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 277 69 143 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.04.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 24 
Návrh nevyužít předkupního práva k části nemovité věci a návrh        
na uzavření Dohody o zániku věcného předkupního práva, vše          
v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00979/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o nevyužití předkupního práva 

sjednaného v Kupní smlouvě a smlouvě o předkupním právu a Smlouvě o zřízení věcného 
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břemene ev. č. 2571/2013/MJ ze dne 22. 10. 2013 a to 

k části pozemku parc.č. 3756 o výměře 50 m2, která je dle geometrického plánu                 

č. 2853-123/2018 vyhotoveného pro k.ú. Svinov označena jako pozemek parc.č. 3756/4        

v k.ú. Svinov, obec Ostrava, dle nabídky a návrhu kupní smlouvy společnosti TMAS CZ s.r.o., 

IČO 258 65 978, se sídlem Ostrava - Poruba, Splavní 108/14, PSČ 708 00, dle přílohy           

č. 1/A předloženého materiálu     

  

2) souhlasí 

  
s návrhem uzavřít “Dohodu o zániku věcného předkupního práva” a to k části pozemku parc.č. 

3756 o výměře 50 m2, který je dle geometrického plánu č. 2853-123/2018 vyhotoveného pro    

k.ú. Svinov označen jako pozemek parc.č. 3756/4 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, se společností 

TMAS CZ s.r.o., IČO 258 65 978, se sídlem Ostrava - Poruba, Splavní 108/14, PSČ 708 00, dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.04.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 25 
Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava a návrh nesměnit nemovité věci v k.ú. Heřmanice,       
k.ú. Slezská Ostrava a k.ú. Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00980/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, svěřenou 

MOb Slezská Ostrava, a to: 

- část pozemku parc.č. 29/1, o výměře cca 1390 m2 (viz snímek příloha č. 1/3 předloženého 

materiálu) 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem směnit nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému 

obvodu Slezská Ostrava, a to: 
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- pozemek parc.č. 1168/2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

- pozemek parc.č. 1180 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

- pozemek p.p.č. 425/5 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 

- pozemek p.p.č. 425/6 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 

- pozemek p.p.č. 425/7 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 

a podílů na nemovitých věcech ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřených 

městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemku parc.č. 1181 (id.13/40) v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

- pozemku parc.č. 1182/1 (id. 13/40) v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

za nemovitou věc ve vlastnictví společnosti AproBETA a.s., se sídlem Nákladní 3179/1, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 284 60 111, a to: 

- pozemek  p.p.č. 6/6 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.04.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 26 
Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti se společností Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. 
  
Usnesení číslo: 00981/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

parc. č. 3815/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3829/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, pro: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

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

IČO: 04084063 
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v rámci stavby “RVDSL1908_M_T_OSSB45-OSSB1HR_OK”, dle situačního výkresu, který je 

přílohou č. 1/3 předloženého materiálu  

  

2) 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. 3815/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3829/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  

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

IČO: 04084063 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 27 
Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení 
služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy,    
pro ČEZ Distribuce, a.s. a Dopravní podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 00982/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV v pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

p. p. č.  537/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV včetně 1 ks rozpojovací skříně v 
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pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č.  49/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 4236/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

3) rozhodla 

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

provozování a údržby kabelů NN včetně jízdenkového automatu k  pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

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

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

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

parc. č. 110/135 - ostatní plocha, zeleň, 

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

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

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

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

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 619 74 757 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 28 
Návrhy dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací - 
předání movitých věcí k hospodaření 
  
Usnesení číslo: 00983/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
a) Návrh dodatku č. 7 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Dům dětí          

a mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace se sídlem M. Majerové 23/1722,          

708 00 Ostrava - Poruba, IČO 75080541, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, kterým se 

příspěvkové organizaci předávají movité věci statutárního města Ostravy  k hospodaření        

v celkové pořizovací ceně 3 492 216,20 Kč, pořízené v rámci projektu “Klíče pro budoucnost 

našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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b) Návrh dodatku č. 7 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Středisko volného 

času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace se sídlem  Korunní 49/699, 

709 12 Ostrava - Mariánské Hory, IČO 75080508, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

kterým se příspěvkové organizaci předávají movité věci statutárního města Ostravy  k 

hospodaření v celkové pořizovací ceně 3 453 141,20 Kč, pořízené v rámci projektu “Klíče pro 

budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II”, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

c) Návrh dodatku č. 7 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Středisko volného 

času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace se sídlem Ostrčilova 19/2925,     

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 75080559, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

kterým se příspěvkové organizaci předávají movité věci statutárního města Ostravy  k 

hospodaření v celkové pořizovací ceně 5 530 220,60 Kč, pořízené v rámci projektu “Klíče pro 

budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II”, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Dům dětí a mládeže, 

Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, IČO 75080541, dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Středisko volného 

času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 75080508, dle přílohy   

č. 5 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Středisko volného 

času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 75080559, dle přílohy        

č. 6 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrhy dodatků dle bodu 2), 3) a 4) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.04.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
6) zmocňuje 

  
vedoucího odboru majetkového 

k podepsání protokolu o účetním předání a převzetí movitých věcí dle bodu 1a), 1b), 1c), tohoto 

usnesení za podmínky, že zastupitelstvo města schválí dodatky ke zřizovacím listinám dle bodu 

č. 2), 3) a 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.05.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 29 
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00984/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to pozemek parc.č. 

1784/14, od vlastníka A4D STUDIO, spol. s r. o., IČO 623 01 683, sídlo Matiční 730/3, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, za cenu obvyklou ve výši 4.320,- Kč 

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

za podmínky, že dojde k výmazu stavby bez čp/če - garáž zapsané k tomuto pozemku z katastru 

nemovitostí 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.04.2019 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 33 
Návrh na souhlas s umístěním přípojek, uzavření smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti, nájemních smluv, smlouvy o zřízení 
služebnosti 
  
Usnesení číslo: 00985/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky vč. vodoměrné šachty do pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 2665/57 – orná půda 

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

pro investora: 

XXXXX XXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, 

v rámci stavby “Novostavba rodinného domu Polanka nad Odrou, č. parc. 2665/59, SO 03.1 – 

vodovodní přípojka”, 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 

vodovodní přípojky vč. vodoměrné šachty k pozemku: 

parc. č. 2665/57 – orná půda 

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

s budoucím oprávněným: 

XXXXX XXXXX, datum narození XXX XX XXXXX 

bydliště XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXeh, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 2665/57 - orná půda   

o výměře 11 m2 v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

s XXXXXXX XXXXXX, datum narození XXX XX XXXXX 

bydliště XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

za účelem vybudování inženýrské sítě - vodovodní přípojky vč. vodoměrné šachty na předmětu 
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nájmu v rámci stavby “Novostavba rodinného domu Polanka nad Odrou, č. parc. 2665/59,     

SO 03.1 - vodovodní přípojka” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok tj. 990,- Kč ročně 

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

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě - vodovodní přípojky         

vč. vodoměrné šachty k pozemku parc. č. 2665/57 v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava     

ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 2665/59 v k. ú. Polanka nad Odrou, obec 

Ostrava do veřejného seznamu, nejpozději však 31. 12. 2022 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

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

p. p. č. 518/1 - ostatní plocha, jiná plocha 

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

pro investory: 

manželé 

XXXXXX XXXXXXXX, datum narození XX XX XXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

oba bydliště XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXX, 

v rámci stavby “Nová kanalizační přípojka pro rodinný dům manželů XXXXXXXXXXXX“, 

dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 4/2 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

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

kanalizační přípojky k pozemku: 

p. p. č. 518/1 - ostatní plocha, jiná plocha 

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

s budoucími oprávněnými: 

manželé 

XXXXXX XXXXXXXX, datum narození XX XX XXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

oba bydliště XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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6) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 518/1 - ostatní 

plocha, jiná plocha o výměře 4 m
2
 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

s manželi: 

XXXXXX XXXXXXXX, datum narození XX XX XXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

oba bydliště XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX 

za účelem vybudování inženýrské sítě - kanalizační přípojky na předmětu nájmu v rámci stavby 

“Nová kanalizační přípojka pro rodinný dům manželů XXXXXXXXXXXX“ 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok tj. 360,- Kč ročně 

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

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě - kanalizační přípojky 

umístěné v pozemku p. p. č. 518/1 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava ve prospěch 

každého vlastníka pozemků p. p. č. 437/14 a p. p. č. 437/15 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, 

zapsaných u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, na 

listu vlastnictví č. 1060, do veřejného seznamu, nejpozději však 31. 12. 2022 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

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

vodovodní přípojky k pozemku: 

p. p. č. 426/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

s oprávněnými: 

manželé 

XXXX XXXXX XXXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX X XXXXXXXXX, 

XXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXvá, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 
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RM_M 38 
Návrh prodat pozemky (ul. Na Karolíně) a návrh na uzavření smlouvy     
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00986/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem uzavřít 

Smlouvu o budoucí kupní smlouvě k částem pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

které jsou dle geometrického plánu č. 5775-21050/2017 vyhotoveného pro k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava,  označeny následovně: 

- část pozemku parc. č. 3463/10 o výměře  278 m2, označena jako pozemek parc. č. 3463/58 

- část pozemku parc. č. 3463/11 o výměře 1828 m2 označena jako pozemek parc. č. 3463/60 

- část pozemku parc. č. 3463/12 o výměře 37 m2, označena jako pozemek parc. č. 3463/59  

- část pozemku parc. č. 3463/1 o výměře 381 m2, označena jako pozemek parc. č. 3463/62 

se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,    

PSČ 40502, IČO 247 29 035 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  

2) rozhodla 

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

služebnosti  inženýrské sítě zřízení, provozování a údržby kabelového vedení veřejného 

osvětlení k pozemku: 

parc. č. 3463/62 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 381 m2, který vznikne oddělením        

z pozemku parc. č. 3463/1 - ostatní plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu               

č. 5775-21050/2017 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro: 

ČEZ Distribuce, a. s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.04.2019 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 39 
Návrh na záměr pronájmu pozemků a částí pozemků v k.ú. Hrušov, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00987/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout pozemky a části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

a to: 

1/ pro stavbu “Hrušov Logistics Centre” 

- části pozemku p.p.č. 1872/1, ost. plocha - jiná plocha o celkové výměře 815 m2, a to část 

označená v situačním výkresu jako “A” o výměře 32 m2 (13 m2 a 19 m2), část označená           

v situačním výkresu jako “B” o výměře 76 m2 (52 m2 a 24 m2), část označená v situačním 

výkresu jako “C” o výměře 352 m2 (58 m2 a 294 m2), část označená v situačním výkresu jako “D” 

o výměře 53 m2 (40 m2 a 13 m2) a část označená v situačním výkresu jako “E” o výměře 302 m2 

(291 m2, 3 m2 a 8 m2); 

- části pozemku p.p.č. 1872/4, ost. plocha - zeleň o celkové výměře 47 m2, a to část označená     

v situačním výkresu jako “A” o výměře 5 m2, část označená v situačním výkresu jako “B”        

o výměře 4 m2, část označená v situačním výkresu jako “C” o výměře 6 m2, část označená        

v situačním snímku jako “D” o výměře 21 m2 (18 m2 a 3 m2) a část označená v situačním snímku 

jako “E” o výměře 11 m2; 

- části pozemku p.p.č. 1872/5, ost. plocha - ost. komunikace o celkové výměře 973 m2, a to část 

označená v situačním výkresu jako “A” o výměře 25 m2, část označená v situačním výkresu jako 

“B” o výměře 64 m2, část označená v situačním výkresu jako “C” o výměře 216 m2 (194 m2     

a 22 m2), část označená v situačním výkresu jako “D” o výměře 25 m2 a část označená            

v situačním výkresu jako “E” o výměře 643 m2; 

- pozemek p.p.č. 1872/6, ost. plocha - ost. komunikace o celkové výměře 114 m2; 

- části pozemku p.p.č. 1872/7, ost. plocha - ost. komunikace o celkové výměře 531 m2, a to část 

označená v situačním výkresu jako A” o výměře 37 m2, část označená v situačním výkresu jako 

“B” o výměře 433 m2 a část označená v situačním výkresu jako “C” o výměře 61 m2; 

- pozemek p.p.č. 1872/11, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 10 m2; 

- pozemek p.p.č. 1872/12, ost. plocha - jiná plocha o výměře 43 m2; 

vše v k.ú. Hrušov, obec Ostrava (ul. Betonářská x ul. Orlovská), 

dle situačních výkresů, které jsou přílohou č. 1/1 - č. 1/7 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

2/ pro stavbu “Úprava křižovatky ul. Orlovská - Betonářská” 

- části pozemku p.p.č. 1916/6, ost. plocha - ost. komunikace o celkové výměře 282 m2, a to část 

označená v situačním výkresu jako “A” o výměře 82 m2, část označená v situačním výkresu jako 

“B” o výměře 51 m2, část označená v situačním snímku jako “C” o výměře 32 m2 (27 m2 a 5 m2) a 

část označená v situačním výkresu jako “D” o výměře 117 m2 (5 m2, 36 m2 a 76 m2); 

- části pozemku p.p.č. 1916/7, ost. plocha - zeleň o výměře 140 m2, a to část označená          

v situačním výkresu jako “A” o výměře 84 m2, část označená v situačním výkresu jako “B”      

o výměře 38 m2, část označená v situačním výkresu jako “C” o výměře 9 m2 a část označená      

v situačním výkresu jako “D” o výměře 9 m2 
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- část pozemku p.p.č. 1916/8, ost. plocha - zeleň o výměře 56 m2 

vše v k.ú. Hrušov, obec Ostrava (ul. Betonářská x ul. Orlovská), 

dle situačních výkresů, které jsou přílohou č. 1/8 - č. 1/10 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tyto záměry zrušit 

  

 
RM_M 41 
Návrh na souhlas s podnájmem v k. ú. Vítkovice a souhlas s konáním 
sportovního závodu v k.ú. Stará Plesná 
  
Usnesení číslo: 00988/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) uděluje 

  
souhlas s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k nebytovému prostoru, místnosti č. 1 o 

výměře 25 m2 v budově č. p. 38, která je součástí pozemku parc. č. 712 v k. ú. Vítkovice, obec 

Ostrava mezi nájemcem Petrem Heczkem, IČO: 669 47 545, se sídlem Pospolitá 1171/33,     

700 30 Ostrava-Zábřeh,  

a podnájemcem Tomášem Malíkem, 

se sídlem Kubánská 1510/2, 708 00 Ostrava-Porube, IČO: 465 38 780 

  

2) uděluje 

  
souhlas s realizací sportovního závodu ”TOPKID RUN 2019”, který se bude konat dne        

15. 6. 2019 od 10:00 hodin do 18:00 hodin v lokalitě lesoparku Stará Plesná-Osošník, parc.      

č. 860/1 - lesní pozemek v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava 

  

 
RM_M 45 
Návrh na umístění inženýrské sítě a zpevněné plochy do pozemku ve 
vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy se společností   
ECHO alarm, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00989/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
- s umístěním kanalizační přípojky do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 

1655 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, 
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- s užíváním části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 1655 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, jako sjezdu pro příjezd k pozemkům 

parc. č. 109, parc. č. 110/1 a parc. č. 110/2 vše v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, 

pro: 

ECHO alarm, s.r.o. 

se sídlem: Frýdecká 444/257, Kunčičky, 718 00 Ostrava 

IČO: 61946702 

v rámci realizace stavby “Dodatečné povolení stavby sídlo firmy ECHOALARM s.r.o.” 

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

  

2) rozhodla 

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

- zřízení, vedení, provozování a údržbu kanalizační přípojky v pozemku parc. č. 1655 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, 

- užívání části pozemku parc. č. 1655 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Kunčičky, obec 

Ostrava, jako sjezdu pro příjezd k pozemkům parc. č. 109, parc. č. 110/1 a parc. č. 110/2 vše     

v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

ECHO alarm, s.r.o. 

se sídlem: Frýdecká 444/257, Kunčičky, 718 00 Ostrava 

IČO: 61946702 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemku parc. č. 1655, ost. plocha - ost. komunikace ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava o celkové výměře 18,10 m2, a to část označenou v 

situačním výkresu jako “A” o výměře 12,50 m2 a část označenou v situačním výkresu jako “B”   

o výměře 5,60 m
2
  v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava (ul. Listopadová) 

se společností: 

ECHO alarm, s.r.o. 

se sídlem: Frýdecká 444/257, Kunčičky, 708 00 Ostrava 

IČO: 619 46 702 

za účelem vybudování zpevněné plochy - sjezdu z/na ul. Listopadovou a 

rekonstrukce  kanalizační přípojky v rámci realizace stavby “Dodatečné povolení stavby sídlo 

ECHOALARM, s.r.o.”, za nájemné ve výši 90,- Kč/m
2
/rok, tj. 1.629,- Kč/rok, na dobu určitou, 

nejpozději do 31. 12. 2020, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 46 
Návrh na uzavření dodatků k nájemní smlouvě a ke smlouvě o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti se Smart Innovation Center, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00990/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

uzavřít dodatek č. 1 k “Nájemní smlouvě” ev.č. 1435/2018/MJ ze dne 6. 4. 2018 na pozemek ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, a to parc. č. 2634/43, ost. plocha - jiná plocha v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 28 října, v blízkosti objektu RED HOUSE - bývalý skelet) 

se společností 

Smart Innovation Center, s.r.o. 

se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 

IČO: 654 09 574 

kterým se rozšíří účel nájmu o uložení plynovodní přípojky v rámci realizace stavby “RED 

HOUSE Moravská Ostrava”, na dobu určitou do 30. 6. 2019, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ev. 

č. 1436/2018/MJ ze dne 10. 4. 2018 

s budoucím oprávněným: 

Smart Innovation Center, s. r. o. 

se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 

IČO 654 09 574, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 47 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti    
s OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 00991/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti podzemního komunikačního vedení 
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veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

p. p. č. 217/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

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

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

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

p. p. č. 356/5 - ostatní plocha, silnice, 

v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

OVANET a.s. 

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

IČO: 25857568 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu   

  

 
RM_M 48 
Návrh na záměr města vypůjčit nemovité věci v k. ú. Zábřeh-Hulváky 
  
Usnesení číslo: 00992/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit nemovitosti ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- pozemky  

  p.č.st. 245 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova s č. p. 1586 

  p.p.č. 354/30 - ostatní plocha, jiná plocha 

  p.p.č 354/8 - ostatní plocha, jiná plocha 

  p.p.č. 354/3 - ostatní plocha, jiná plocha 

  p.p.č. 354/44 - ostatní plocha, zeleň 

  p.p.č. 354/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

  p.p.č. 354/21 - ostatní plocha, zeleň 

  p.p.č. 1480 - ostatní plocha, zeleň 

  p.č.st. 5627 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je trafostanice bez č. p., včetně 

přípojky NN 

- budovu  

  č.p. 1586, která je součástí pozemku p.č.st. 245 

- dále 

  protihlukovou stěnu a opěrnou zeď na pozemku p.p.č. 354/3 

  opěrnou zeď na pozemku p.p.č. 354/8 

  opěrnou zeď na pozemku p.p.č. 354/30 
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oplocení na částech pozemku p.p.č. 354/21, 354/22, 354/44  

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

a to všechny tyto věci nemovité společně nebo kteroukoliv z nich jednotlivě, v případě i více 

uvedených věcí, přičemž město si vyhrazuje právo poskytnout i více těchto věcí nebo všechny 

tyto věci i jen jedinému zájemci, dále si město vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

  

 
RM_M 49 
Návrh na schválení Dodatku č. 16 ke zřizovací listině příspěvkové 
organizaci Čtyřlístek 
  
Usnesení číslo: 00993/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh Dodatku č. 16 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014, právnické osoby Čtyřlístek - centrum 

pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 

Hladnovská 751/119, Ostrava - Muglinov, PSČ 712 00, IČO 706 31 808, kterým se předávají k 

hospodaření nemovité věci, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Dodatek  č. 16 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014, právnické osoby Čtyřlístek - 

centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy     

č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh Dodatku č. 16 ke zřizovací listině právnické 

osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace, dle bodu 2) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.04.2019 

 vedoucí odboru majetkového 
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4) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru hospodářské 

správy podepsal protokol o předání nemovitých a movitých věcí dle bodu 1) tohoto usnesení za 

podmínky, že zastupitelstvo města schválí Dodatek č. 16, dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 10.05.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 50 
Návrh města směnit pozemky k.ú. Moravská Ostrava, k. ú. Přívoz,       
k. ú. Nová Ves u Ostravy, k. ú. Mariánské Hory, uzavřít smlouvu o zřízení 
služebností s ŘSD ČR 
  
Usnesení číslo: 00994/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem města směnit pozemky, a to: 

pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

- pozemek parc. č. 3606/7 

- pozemek parc. č. 2049/5 

- pozemek parc. č. 2062/4 

- pozemek parc. č. 2087/27 

 k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  

- pozemek p.p.č. 958/25 

- pozemek p.p.č. 958/26 

 k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

za 

pozemky ve vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 

546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 659 93 390 

- pozemek parc. č. 2045/20 

- pozemek parc. č. 1888/2 

- pozemek parc. č. 1800/72 

- pozemek parc. č. 1977/20 

- pozemek parc. č. 1800/69 

- pozemek parc. č. 1977/18 

- pozemek parc. č. 1977/19 

- pozemek parc. č. 1977/39 

- pozemek parc. č. 1985/9 
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- pozemek parc. č. 3606/36 

- pozemek parc. č. 2220/8 

- pozemek parc. č. 2236/2 

- pozemek parc. č. 2241/5 

- pozemek parc. č. 2327/4 

- pozemek parc. č. 3606/27 

- pozemek parc. č. 3606/34 

- pozemek parc. č. 4240/25 

k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- pozemek p.p.č. 161/20 

- pozemek p.p.č. 161/21 

- pozemek p.p.č. 161/23 

- pozemek p.p.č. 161/24 

- pozemek p.p.č. 161/30 

- pozemek p.p.č. 163/4 

- pozemek p.p.č. 168/61 

- pozemek p.p.č. 168/62 

- pozemek p.p.č. 168/63 

- pozemek p.p.č. 168/64 

- pozemek p.p.č. 172/5 

- pozemek p.p.č. 1065 

 k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

- pozemek p.p.č. 355/71 

 k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, podle které statutární město 

Ostrava uhradí České republice - Ředitelství silnic a dálnic ČR rozdíl mezi cenami předmětů 

směny ve výši 270,- Kč 

  

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebností inženýrské sítě - vodovodních řadů 

DN 600, DN 200, kanalizačních stok DN 800, DN 600, DN 200 a veřejného osvětlení k 

pozemkům: 

parc. č. 3606/7 – ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 2049/5 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2087/27 – ostatní plocha, silnice, 

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

p. p. č. 958/25 – ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 958/26 – ostatní plocha, jiná plocha, 

oba v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

s povinným: 
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Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

IČO 65993390, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k výše uvedeným pozemkům na základě 

směnné smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.04.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 42 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 00995/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 pro Dětské centrum 

Domeček, příspěvkovou organizaci ve výši 708 100 Kč na úhradu uznatelných nákladů 

souvisejících s umisťováním dětí s trvalým pobytem mimo území statutárního města Ostravy do 

lůžkové péče v Dětském centru Domeček, p.o., v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 

b) s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro Městskou nemocnici Ostrava, 

příspěvkovou organizaci ve výši 5 000 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících    

se zajištěním provozu protialkoholní záchytné stanice v roce 2019, vzniklých v období         

od 1.1.2019 do 31.12. 2019 a uhrazených do 24.1.2020 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

(A.2.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 104513013 o 679 tis. Kč 

                                                ÚZ 104113013 o 80 tis. Kč 
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- přijaté neinvestiční dary 

na § 1014, pol. 2321, ORJ 190, org. 4271 o 22 tis. Kč (A.1.) 

- běžné výdaje 

(A.1.) na ORJ 190, § 1014, pol. 5137, ÚZ 1014, org. 4271 o 3 tis. Kč 

                                                             ÚZ 1013, org. 4271 o 22 tis. Kč 

na § 5311, pol. 5133, ORJ 270 o 1 554 tis. Kč (C.1.) 

na § 6171, pol. 5139, ORJ 134 o 80 tis. Kč (C.2.) 

na § 3716, pol. 5169, ORJ 190 o 15 tis. Kč (C.4.) 

- kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6130, ÚZ 95, ORJ 137, org. 3217 o 7 tis. Kč (C.3.) 

na §  2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7408 o 412 tis. Kč (C.5.) 

- neinvestiční transfery 

(A.2.) na ORJ 180, § 4357, pol. 5336, ÚZ 104513013, org. 43 o 679 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 43 o 80 tis. Kč 

- převody vlastním fondům 

na § 6330, pol. 4132, ORJ 120 o 3 tis. Kč (A.1.)  

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

(E.1.) na ORJ 120, § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 603 o 7 171 tis. Kč 

                                                             ÚZ 93, org. 503 o 2 310 tis. Kč 

(E.2.) na ORJ 120, § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 620 o 583 tis. Kč 

                                                             ÚZ 93, org. 520 o 1 785 tis. Kč 

z v y š u j e 

 - účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 9 481 tis. Kč (E.1.) 

                                                                  o 2 368 tis. Kč (E.2.) 

  

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 5311, pol. 5169, ORJ 270 o 1 554 tis. Kč (C.1.) 

na § 3635, pol. 5166, ORJ 210 o 80 tis. Kč (C.2.) 

na § 3744, pol. 5169, ORJ 190 o 15 tis. Kč (C.4.) 

- kapitálové výdaje 

na § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, ORJ 230, org. 3217 o 7 tis. Kč (C.3.) 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7231 o 412 tis. Kč (C.5.) 
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3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.03.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 13 
Žádost Pavla Čadíka a prof. Ing. Jindřicha Cigánka, CSc., o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 00996/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 1243/ZM1418/19 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

neinvestiční účelové dotace žadateli uvedenému v příloze č. 2 předloženého materiálu z věcného 

důvodu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2019 

příjemci dotace uvedenému v příloze č. 1 předloženého materiálu, a to ve výši dle přílohy č. 1,   

a důvodové zprávy předloženého materiálu a  o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční účelové dotace mezi statutárním městem Ostrava a příjemcem neinvestiční účelové 

dotace uvedeným v tomto bodě usnesení a dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na |ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 1355                                     o 15 tis. Kč 

- z v y š u j í 
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neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5212, ÚZ 7101                                     o 15 tis. Kč 

  

4) ukládá 

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

předložit návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města dne 10. 4. 2019 

k rozhodnutí a ke schválení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 10.04.2019 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 59 
Návrh na poskytnutí příspěvků Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové 
organizaci 
  
Usnesení číslo: 00997/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
42 

Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí uvedených příspěvků Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci, se sídlem 

Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00533874: 

a) neinvestiční příspěvek ve výši 1 035 tis. Kč na provoz dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

b) účelový neinvestiční příspěvek ve výši 1 545 tis. Kč na odstranění havarijního stavu střechy 

dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

c) účelový neinvestiční příspěvek ve výši 425 tis. Kč na odstranění poškozené terasy dle přílohy 

č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j e 

rozpočtová rezerva na ORJ 160 

§ 6409, pol. 5901                                         o 3 005 tis. Kč 

- z v y š u j e 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5331, org. 4240                   o 1 035 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5331, org. 4240, ÚZ 2003   o 1 970 tis. Kč 
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3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku 

Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci, se sídlem Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava 

– Moravská Ostrava, IČO: 00533874,  o 3 005 tis. Kč 

  

 
RM_M 32 
Přijetí daru od společnosti Crystal Productions Merchandise      
Factory s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00998/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí daru od společnosti Crystal Productions Merchandise Factory s.r.o., se sídlem 

Dělnická 769/64, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČO: 02585481, a o uzavření Darovací 

smlouvy dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu  

 

  

 
RM_M 7 
Návrh na poskytnutí finančního daru za účelem zabezpečení prevence 
kriminality 
  
Usnesení číslo: 00999/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
86 

   
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o: 

poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 250.000,- Kč České 

republice - Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, se sídlem 

30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a o uzavření 
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darovací smlouvy dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh uvedený v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.04.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 4 
Použití finančních prostředků z Fondu životního prostředí města 
Ostravy na realizaci projektu “Nadlimitní čištění silnic I. až III. třídy” 
  
Usnesení číslo: 01000/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o použití finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 3.000.000 Kč 

odborem dopravy na realizaci projektu “Nadlimitní čištění silnic I. až III. třídy” dle přílohy č. 1 a 

důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120......................................... o 3.000 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 2212, pol. 5169, ÚZ 1030, ORJ 100 ............................o 3.000 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 44 
Návrh na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 
ke stavbě “Zahrada domova pro seniory IRIS, Ostrava - Mariánské Hory” 
  
Usnesení číslo: 01001/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o objednání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí ke stavbě “Zahrada domova pro 

seniory IRIS, Ostrava - Mariánské Hory” u zahradní a krajinářské architektky Ing. Magdy 

Cigánkové Fialové, IČO: 69221189, se sídlem Bukovanského 2089/37, 710 00  Ostrava, za 

cenu nejvýše přípustnou 130 000,- Kč bez DPH, dle důvodové zprávy a přílohy                

č. 1 předloženého materiálu 

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí 

vystavit objednávku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 29.03.2019 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 3 
Návrh smlouvy o poskytnutí dotace statutárnímu městu Ostrava         
z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 01002/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 2.573.000,- Kč        

s termínem použití v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 na úhradu nákladů spojených          

s poskytováním služeb elektronických komunikací pro integrovaný záchranný systém a krizové 

řízení a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 14 
Vystavení objednávky vůči společnosti OVANET a.s. na nákup 2 serverů 
a vůči společnosti Vidaron a.s. na nákup zařízení UPS 
  
Usnesení číslo: 01003/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na nákup počítačů vůči společnosti OVANET a.s. se sídlem 

Hájkova 110/13, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO 25857568, v celkové výši 193 387,- Kč bez DPH,        

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na nákup zařízení UPS vůči společnosti Vidaron a.s. se sídlem 

Rudé armády 651/19a, Hranice, 733 01 Karviná, IČO 28633652, v celkové výši 32 270,- Kč bez 

DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 30.04.2019 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_M 2 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1375/2018/OI/VZKÚ 
ze dne 06.04.2018 na provedení pilotního průzkumu stavby “Vodní zdroj 
Nová Ves a Dubí - revitalizace prameniště Dubí, 1. etapa” v k.ú. Zábřeh 
nad Odrou a k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01004/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1  ke smlouvě o dílo č. 1375/2018/OI/VZKÚ ze dne 06.04.2018 mezi 

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

společností AQD-envitest, s.r.o., Vítězná 1547/3, 702 00 Ostrava, IČO: 26878453 na realizaci 

pilotního průzkumu stavby “Vodní zdroj Nová Ves a Dubí - revitalizace prameniště Dubí,      
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1. etapa” dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 5 
Návrh na uzavření smluv o zajištění přeložek plynárenských zařízení      
v souvislosti se stavbami ve Strategické průmyslové zóně Mošnov 
  
Usnesení číslo: 01005/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 

souvisejících č. 4000222035 v rámci realizace stavby ŘSD „I/58 Mošnov – obchvat„ se 

společností  GasNet, s.r.o., sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem,            

IČO: 27295567 a Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 

IČO: 65 99 33 90 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 

souvisejících č. 4000222135 v rámci realizace stavby „Ostrava Airport Multimodal Park - 

skladovací haly SO01“ se společností  GasNet, s.r.o., sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí 

nad Labem, IČO: 27295567 a společností MARPRO STAV s.r.o., sídlo: Železniční 469/4, 

Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČO: 27843556 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 10 
Uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce “Obnova běžeckých okruhů 
Porubský les” v městském obvodě Krásné Pole 
  
Usnesení číslo: 01006/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci  akce “Obnova běžeckých okruhů Porubský les”, se 

zhotovitelem Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., IČO 25816977, se sídlem Antonína 

Brože 3124/2, 700 30 Ostrava, za cenu nejvýše přípustnou 4 097 173,63,- Kč bez DPH, dle 

přílohy   č.1 předloženého materiálu 
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RM_M 12 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti se 
stavbou “Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, Provaznická,           
Dr. Martínka” 
  
Usnesení číslo: 01007/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Cyklotrasa P - 

průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka” mezi povinným: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 61974757 

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 “Cyklotrasa P - 

průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka” mezi povinným: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 61974757 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 31 
Financování přepojování kanalizačních přípojek v rámci stavby 
“Rekonstrukce kanalizace v ul. Jahodová” a “Kanalizace Hrušov” 
  
Usnesení číslo: 01008/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh na financování přepojení kanalizačních přípojek statutárním městem Ostravou, jakožto 

vyvolanou investici při výstavbě oddílných kanalizací v lokalitě ulice Jahodová a v lokalitě 
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Hrušov dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
financování přepojování kanalizačních přípojek v rámci stavby “Rekonstrukce kanalizace      

v ul. Jahodová” a “Kanalizace Hrušov” 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Levobřežní - revitalizace nábřeží Ostravice           
za výstavištěm Černá louka (IZ+PD+IČ+AD)”, poř. č. 17/2019 
  
Usnesení číslo: 01009/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00663/RM1822/11 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a 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 vypracování investičního záměru, 

projektových dokumentací a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby 

„Levobřežní – revitalizace nábřeží Ostravice za výstavištěm Černá louka“ v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 1: 

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. 

se sídlem: Kafkova 1064/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 05725674 

za cenu nejvýše přípustnou 2 495 000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad II.”, 
poř. č. 054/2018 
  
Usnesení číslo: 01010/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 10047/RM1418/135 
k usnesení č. 00118/RM1822/3 
  
Rada města 

  
1) mění 
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  text bodu 3) svého usnesení č. 10047/RM1418/135 ze dne 04.09.2018, kterým jmenovala 

hodnotící komisi k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném  znění, na realizaci stavby „Rekonstrukce a 

modernizace Domu kultury Poklad” v k.ú. Poruba, obec Ostrava, a to takto: 

hodnotící komise ve složení  

členové:  

 1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 

 2. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

 3. Ing. Petra Kopřivová - odbor investiční 

 4. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 

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

 6. XXXX XXXXX XXXXXXX - AKORD & POKLAD, s.r.o. 

 7. XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX - FLAGRO a.s. 

 8. XXXX XXXXX XXXXXXXX - FLAGRO a.s. 

 9. XXXX XXXXXX XXXXXX - zpracovatel DPS 

 náhradníci:  

 1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora  

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

 3. Ing. Ondřej Klučka - odbor investiční 

 4. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

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

 6. X XXXX XXX XXXXXX XXXXXXX - AKORD & POKLAD, s.r.o. 

 7. XXXX XXX XXXXXX - FLAGRO a.s. 

 8. XXXX XXXXXX XXXXXXX - FLAGRO a.s. 

 9. XXXX XXXXX - AKORD & POKLAD, s.r.o. 

 

  

 
RM_M 34 
Žádost o přehodnocení rozhodnutí rady města a předchozí souhlas rady 
města k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 01011/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
89 

  
k usnesení č. 01145/RM1418/19 
k usnesení č. 09108/RM1418/126 
  
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: 

• 
1
/8 podílů k pozemkům parc.č. 1167/57, parc.č. 1167/67, parc.č. 1167/68, parc.č. 1500/36, 

parc.č. 1500/56, parc.č. 1609/6, parc.č. 1609/22, parc.č. 1610/3 a parc.č. 1610/17 vše v k. ú. 
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Bartovice, obec Ostrava 

  

2) bere na vědomí 

  
žádost firmy BigBoard a. s., zastoupenou Miluší Hejzlarovou o přehodnocení rozhodnutí rady 

města ze dne 9. 5. 2018, kdy nevydala předchozí souhlas k záměru pronájmu části pozemku 

parc.č. 2727/12 v k. ú. Moravská Ostrava za účelem umístění reklamního zařízení, dle přílohy   

č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
odpověď firmě BigBoard a. s., zastoupenou Miluší Hejzlarovou dle přílohy 1 předloženého 

materiálu 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

zaslat odpověď dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 31.03.2019 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 35 
Jmenování odborné poroty soutěže o titul Ostravská stavba roku 2018 
  
Usnesení číslo: 01012/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
89 

  
k usnesení č. 00668/RM1822/11 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu se Statutem soutěže o titul Ostravská stavba roku 2018 jmenovat odbornou porotu     

ve složení dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
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RM_VZ 3 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy 
na zpracování “ověřovací studie využití objektu EkF reko Sokolská 33   
v Ostravě” 
  
Usnesení číslo: 01013/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy  na zpracování “ověřovací 

studie využití objektu EkF reko Sokolská 33 v Ostravě” 

se zhotovitelem: MARPO s.r.o., 28. října 201, 709 00  Ostrava - Mariánské Hory 

IČO: 41033078 

za cenu nejvýše přípustnou 150.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 60 
Architektonická soutěž o návrh na řešení “Parkovacího domu           
u Krajského úřadu” 
  
Usnesení číslo: 01014/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
záměr na vyhlášení otevřené jednokolové architektonické soutěže o návrh na řešení 

“Parkovacího domu   u Krajského úřadu” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
složení soutěžní poroty dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

3) pověřuje 

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

organizace architektonické soutěže o návrh na řešení “Parkovacího domu u Krajského úřadu” 
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RM_M 40 
Kontrola plnění usnesení rady města za období leden, únor 2019 
  
Usnesení číslo: 01015/RM1822/16 

(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 a 6 předloženého materiálu ponechává ve sledování 

  

 
RM_M 6 
Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku v katastrálním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti 
  
Usnesení číslo: 01016/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
84 

 Rada města 
  
1) souhlasí 

  
jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 1401/6 

- lesní pozemek, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby “Dům 

kultury Akord Poklad, s.r.o., rekonstrukce zahrady, 1.etapa” pro žadatele stavby: Q-PARS, 

v.o.s., projektování a realizace staveb, se sídlem Pláničkova 144/14, PSČ 711 00, 

Ostrava-Hrušov, na základě plné moci zmocnitele: AKORD&POKLAD, s.r.o., Náměstí SNP 1, 

700 30 Ostrava-Jih, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušného souhlasu se stavbou dle bodu 1) tohoto usnesení a s tím spojené 

veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 29.03.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasu se stavbou dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 29.03.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 9 
Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 01017/RM1822/16 

(zn.předkl.) 
21 

   
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na zvolení stávajících přísedících 

1. pana XXXXXX XXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXX, navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 

2011), 

2. pana XXXXX XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, navrženého panem Mgr. Radimem Babincem 

(hnutí ANO 2011), 

3. paní XXXXXX XXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 

2011), 

4. pana XXXXXXXXX XXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX, navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 

2011), 

5. paní XXXXXX XXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

6. paní XXXX XXXX XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 

2011), 

7. paní XXXXXX XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXX XXX 

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí 

ANO 2011), 

8. pana XXXXXXXXX XXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, navrženého panem Mgr. Radimem Babincem 

(hnutí ANO 2011), 

9. paní XXXX XXX XXXXX XXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem 

(hnutí ANO 2011), 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 75/75  
  

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 10.04.2019 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

 


