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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 21.05.2019 
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

01371/RM1822/23 RM_M 0 Schválení programu 23. schůze rady města konané 
dne 21.05.2019 

35 

01372/RM1822/23 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

45 

01373/RM1822/23 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Černá louka s.r.o. 

45 

01374/RM1822/23 RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

45 

01375/RM1822/23 RM_VH 5 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, 
s.r.o. 

45 

01376/RM1822/23 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

28 

01377/RM1822/23 RM_M 1 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana Jiřího 
Nekvasila, ředitele Národního divadla 
moravskoslezského, p. o., do Belgie (Antverpy) 
ve dnech 25.-28.04.2019 

42 

01378/RM1822/23 RM_M 33 Zahájení přípravy a schválení podání žádosti 
o dotaci z programu Ozdravné pobyty pro žáky 
1. stupně základních škol v Moravskoslezském 
kraji pro projekt „Ozdravný pobyt pro žáky 
1. stupně ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 2, p. o.” 

50 

01379/RM1822/23 RM_M 21 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc 
duben 2019 

25 

01380/RM1822/23 RM_M 22 Návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky 
zaměstnanci statutárního města Ostravy 
zařazeného do Městské policie Ostrava 

25 

01381/RM1822/23 RM_M 2 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie 
Ostrava, p. o., do Velké Británie (Londýn) 
ve dnech 16. - 22. 6. 2019 

01 

01382/RM1822/23 RM_M 19 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
Ing. Radka Barana, ředitele Domova Slunečnice 
Ostrava, p. o. do Finska (Helsinky) a do Estonska 
(Tallinn) ve dnech 4. - 8. 6. 2019. 

01 

01383/RM1822/23 RM_M 20 Poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu 
města na dofinancování projektu „Protipovodňová 
opatření ve městě Ostrava” 

01 

01384/RM1822/23 RM_M 40 Návrh na uzavření Smlouvy o zpracování osobních 
údajů se společností POLAR televize s. r. o. 

28 

01385/RM1822/23 RM_M 45 Jednostranný zápočet - společnost ALPINE Bau 
CZ a. s. 

28 

01386/RM1822/23 RM_M 41 Smart Innovation Center, s.r.o. – „skelet”, 28 
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prominutí dluhu 
01387/RM1822/23 RM_M 6 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

bytu č. 6 a č. 17 v bytovém domě 
na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les 

08 

01388/RM1822/23 RM_M 7 Návrh na souhlas s umístěním přípojky, uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 
nájemní smlouvy 

08 

01389/RM1822/23 RM_M 8 Návrh na souhlas s umístěním zpevněné plochy 
do pozemků ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 
nájemní smlouvy s fyzickou osobou 

08 

01390/RM1822/23 RM_M 9 Návrh na souhlas s umístěním nadzemního vedení 
NN včetně betonového sloupu NN, vodovodní 
a kanalizační přípojky, uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, 
dodatku č. 1 a dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 

08 

01391/RM1822/23 RM_M 12 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o výpůjčce ev. č. 1961/2018/MJ ze dne 17.05.2018. 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce k nemovité 
věci - molo na řece Ostravici, k. ú. Slezská Ostrava. 

08 

01392/RM1822/23 RM_M 24 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 
kabelového vedení NN včetně 2 ks pojistkových 
skříní, uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, 
a.s. 

08 

01393/RM1822/23 RM_M 36 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské 
sítě, návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o právu obdobném věcnému břemeni-služebnosti 
umístění stavby a návrh smlouvy o výpůjčce 
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvkovou organizací 

08 

01394/RM1822/23 RM_M 37 Návrh na záměr města pronajmout/nepronajmout 
části pozemků v k. ú. Muglinov a v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 

08 

01395/RM1822/23 RM_M 42 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru 
sloužícího k podnikání v k. ú. Mošnov 

08 

01396/RM1822/23 RM_MZP 1 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 
obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 

90 

01397/RM1822/23 RM_M 14 Návrh na odpis 15 pohledávek statutárního města 
Ostravy 

07 

01398/RM1822/23 RM_M 30 Úprava rozpočtu 07 
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01399/RM1822/23 RM_M 32 Poskytnutí finančních prostředků školským 
příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním 
městem Ostrava 

42 

01400/RM1822/23 RM_M 11 Schválení podstatné změny v projektu, návrh 
na odvolání a jmenování členů Řídícího výboru 
MAP ORP Ostrava II 

91 

01401/RM1822/23 RM_M 18 Projednání členství a návrhů usnesení Výkonné 
rady spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, 
z.s. 

91 

01402/RM1822/23 RM_M 25 Ocenění 5 finalistů (kuchařů) mateřských 
a základních škol v rámci celoměstské soutěže 
„Školní jídelny zdravě a chutně”. 

91 

01403/RM1822/23 RM_M 17 Schválení přípravy projektu s názvem „Sociopoint 
- místo prvního kontaktu” a zpracování žádosti 
o finanční podporu z OP Zaměstnanost 

86 

01404/RM1822/23 RM_M 5 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví Zoologické zahrady a botanického 
parku Ostrava, příspěvkové organizace 

38 

01405/RM1822/23 RM_M 43 Dodatek č. 1 k Smlouvě o realizaci koncepce 
ev. č. 1526/2018/OSR/VZKÚ 

38 

01406/RM1822/23 RM_M 44 Vystavení objednávky vůči spol. Vidaron a.s. 
na nákup zobrazovacích zařízení pro projekt AIR 
TRITIA 

83 

01407/RM1822/23 RM_M 10 Návrh na uzavření smlouvy na provedení 
aktualizace dat pasportu zeleně 

80 

01408/RM1822/23 RM_M 26 Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku 
na realizaci projektu „Rekonstrukce zahrady 
dětského rehabilitačního stacionáře” 

80 

01409/RM1822/23 RM_M 27 Souhlas s umístěním rozšířeného sjezdu 
v ochranném pásmu vodovodu na pozemku 
parc. č. 813/29 v k. ú. Mošnov 

80 

01410/RM1822/23 RM_M 28 Nabytí psa umístěného v útulku pro psy 
v Ostravě-Třebovicích, jeho přivlastněním 
dle § 1045 odst. 1 občanského zákoníku 

80 

01411/RM1822/23 RM_M 29 Poskytnutí transferů z Fondu životního prostředí 
na  realizaci projektů „Údržba zeleně městského 
obvodu MOaP”, „Zónové čištění městského 
obvodu MOaP v roce 2019”, „Vyhodnocení 
zdravotního stavu dřevin a návrhu opatření”, 
„Smokeman zasahuje v Hošťálkovicích” 
a „Chodníkový čistící vůz pro komunikace 
městského obvodu Poruba” 

80 

01412/RM1822/23 RM_M 16 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě na dodávku 
rozhraní pro integraci systému Radnice VERA 
na elektronickou spisovou službu e-Spis 
definovaného podle Národního standardu 
pro elektronické spisové služby 

83 
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01413/RM1822/23 RM_M 4 Návrh na uzavření smluvních vztahů o přeložkách 
inženýrských sítí v rámci přípravy a realizace 
staveb odboru investičního zahrnutými 
do kapitálového rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2019 

05 

01414/RM1822/23 RM_M 31 Dopravní hřiště Orebitská - návrh dodatku č. 1 05 
01415/RM1822/23 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o dílo na zpracování 
investičního záměru 

05 

01416/RM1822/23 RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Demolice části objektu JATKA 
II”, poř. č. 105/2019 

05 

01417/RM1822/23 RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Odkanalizování jižní části 
Svinova (BOZP+TDS)”, poř. č. 069/2019 

05 

01418/RM1822/23 RM_M 3 Povolení výjimky ze stavební uzávěry kolem SDD 
„Hlubina 1 větrní” a „Hlubina 1” v k. ú. Moravská 
Ostrava 

89 

01419/RM1822/23 RM_M 13 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu 
Změny č. 2 Územního plánu Velká Polom 

89 

01420/RM1822/23 RM_M 15 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 
do majetku města 

89 

01421/RM1822/23 RM_MZP 2 Návrh na úpravu počtu funkčních míst odboru 
živnostenského úřadu, odboru útvaru hlavního 
architekta a stavebního řádu, odboru, a odboru 
ochrany životního prostředí Magistrátu města 
Ostravy k 1. 6. 2019 

36 

01422/RM1822/23 RM_M 23 Návrh Smlouvy o zpracování osobních údajů mezi 
SMO a společností Ostravské komunikace a.s. 

84 

01423/RM1822/23 RM_M 34 Návrh dodatku č. 4 ke Smlouvě o přijímání 
platebních karet při placení zboží a služeb 
a výpůjčce platebního terminálu s příslušenstvím 
č. 1098/2012/HS, ze dne 1. 4. 2012 a ve znění 
dodatku č. 1 - 3 z důvodu aktualizace této smlouvy 
týkající se rozšíření počtu obchodních míst 
a změny smluvní strany poskytovatele 

84 

01424/RM1822/23 RM_M 38 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích 
v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 
sousedních nemovitosti 

84 

01425/RM1822/23 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Dodávky zemního plynu 
pro statutární město Ostrava a městské organizace 
pro roky 2020 - 2021” 

84 

01426/RM1822/23 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Renovace trávníku fotbalového 
hřiště”, poř. č. 84/2019 

84 

01427/RM1822/23 RM_VZ 4 Realizace trvalkových záhonů v atriu u Kostelního 
náměstí 

84 
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Materiály, které byly staženy:  
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_M 35 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. 
Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

08 

 RM_M 39 Souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci 
Operačního programu zaměstnanost 

38 

  
Tiskové opravy: 
  
 Materiál  

  
Název zn.předkl.  

 RM_TO 1 Tisková oprava usnesení č. 01230/RM1822/20, 
bodu 1) ze dne 30. 04. 2019 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 23. sch ůze rady m ěsta konané dne 21.05.2019 
  
Usnesení číslo: 01371/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 23. schůze rady města konané dne 21.05.2019 

  
 

RM_VH 1 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti D ům kultury 
města Ostravy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01372/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
45 

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

zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusu za rok 2018 a vyhodnocení účinnosti motivačního 
systému odměňování členů TOP managementu společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

doplatek prémií a bonusu členům TOP managementu společnosti Dům kultury města Ostravy, 
a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. za rok 2018 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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4) schvaluje 
  

zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., 
za rok 2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
5) schvaluje 
  

výroční zprávu obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. za rok 2018, jejíž součástí 
je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
6) projednala 
  

zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
7) rozhodla 
  

o úhradě ztráty obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. za rok 2018 dle varianty 
navržené odborem veřejných zakázek a kapitálových účastí uvedené v důvodové zprávě 
předloženého materiálu 

  
 

RM_VH 2 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti Černá louka 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01373/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní 
společnosti Černá louka s.r.o., se sídlem Černá louka 3235, Ostrava - Moravská Ostrava 
PSČ 702 00, IČO 26879280, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusu za rok 2018 a vyhodnocení účinnosti motivačního 
systému odměňování člena TOP managementu společnosti Černá louka s.r.o. dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

doplatek prémií a bonusu členu TOP managementu společnosti Černá louka s.r.o. dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu 
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3) schvaluje 
  

zprávu o výsledku hospodaření za rok 2018 obchodní společnosti Černá louka s.r.o., 
jejíž součástí je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
4) schvaluje 
  

auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Černá louka s.r.o. za rok 2018 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
5) projednala 
  

zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Černá louka s.r.o. za rok 2018 dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

  
6) rozhodla 
  

o rozdělení zisku obchodní společnosti Černá louka s.r.o. za rok 2018 dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu, v souladu s přílohou č. 2 

  
 

RM_VH 4 
Výkon p ůsobnosti valné hromady obchodní spole čnosti Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01374/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní 
společnosti Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, Ostrava-Mariánské 
Hory, PSČ 709 00, IČO: 253 96 544, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2018 a vyhodnocení účinnosti motivačního 
systému odměňování členů TOP managementu obchodní společnosti Ostravské komunikace, 
a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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2) schvaluje 
  

doplatek prémií a bonusů členů TOP managementu obchodní společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. 
za rok 2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
4) schvaluje 
  

zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Ostravské komunikace, a.s. 
za rok 2018 dle příloh č. 2 a č. 3 předloženého materiálu 

  
5) schvaluje 
  

výroční zprávu obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. za rok 2018, jejíž součástí 
je zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou, vše dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
6) schvaluje 
  

zprávu o činnosti dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. za rok 2018 
(ve formě „Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Ostravských komunikací, a.s.”) dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
7) rozhodla 
  

o rozdělení zisku obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. za rok 2018 dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu, v souladu s přílohou č. 5 

  
 

RM_VH 5 
Výkon p ůsobnosti valné hromady obchodní spole čnosti Opravy 
a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01375/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
45 

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



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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Rada města 
  
1) schvaluje 
  

účetní závěrku obchodní společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. za rok 2018 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku obchodní společnosti Opravy a údržba 
komunikací Ostrava, s.r.o. za rok 2018 dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

výroční zprávu obchodní společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. za rok 2018, 
jejíž součástí je zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou, vše dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
4) schvaluje 
  

zprávu o činnosti dozorčí rady (ve formě „Úvodní slovo předsedy dozorčí rady”) obchodní 
společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. za rok 2018 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

o úhradě ztráty obchodní společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. za rok 2018 
dle důvodové zprávy a přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  
 

RM_VH 3 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01376/RM1822/23 

(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 
  
1) projednala 
  

skončení funkčního období členů představenstva obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, 



Statutární město Ostrava 
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a.s., xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
dnem 23.05.2019 

  
2) volí 
  

do funkce člena představenstva obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
s účinností od 24.05.2019 

  
3) schvaluje 
  

členovi představenstva obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
4) mění 
  

své usnesení č. 00953/RM1822/16 ze dne 26.03.2019 v bodě 3), a to tak, že příloha č. 1 
citovaného usnesení se nahrazuje v plném rozsahu novou přílohou, která tvoří přílohu č. 3 
předloženého materiálu  

  
 

RM_M 1 
Zpráva ze zahrani ční pracovní cesty pana Ji řího Nekvasila, ředitele 
Národního divadla moravskoslezského, p. o., do Belgie (Antverpy) 
ve dnech 25.-28.04.2019 
  
Usnesení číslo: 01377/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 01143/RM1822/19 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty  pana Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla 
moravskoslezského, p. o., do Belgie (Antverpy) ve dnech 25.-28.04.2019 
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RM_M 33 
Zahájení p řípravy a schválení podání žádosti o dotaci z progra mu 
Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupn ě základních škol 
v Moravskoslezském kraji pro projekt „Ozdravný pobyt pro žáky 
1. stupn ě ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 2, p. o.” 
  
Usnesení číslo: 01378/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahájení přípravy projektu „Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně ZŠ Ostrava-Výškovice, 
Srbská 2, p. o.” ke spolufinancování z programu Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních 
škol v Moravskoslezském kraji 

  
2) souhlasí 
  

s podáním žádosti o dotaci pro projekt „Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně 
ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 2, p. o.”  v rámci programu Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně 
základních škol v Moravskoslezském kraji 

  
3) žádá 
  

městský obvod Ostrava-Jih 
o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci 
a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy 
v rámci programu  Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol v Moravskoslezském 
kraji, v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti 
o dotaci uvedené v bodě 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 20.09.2019
 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 
  
4) žádá 
  

městský obvod Ostrava-Jih 
o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 3) tohoto usnesení 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 20.09.2019
 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 
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RM_M 21 
Zpráva o činnosti M ěstské policie Ostrava za m ěsíc duben 2019 
  
Usnesení číslo: 01379/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc duben 2019 dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 22 
Návrh na poskytnutí bezúro čné zápůjčky zam ěstnanci statutárního 
města Ostravy za řazeného do M ěstské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01380/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s poskytnutím bezúročné zápůjčky na bytové účely v souladu se Statutem sociálního fondu 
zaměstnanců statutárního města Ostravy, zařazených do Městské policie Ostrava, zaměstnanci 
dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání 

  
 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 19.06.2019
 ředitel Městské policie Ostrava 
  

 
RM_M 2 
Návrh na schválení zahrani ční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p. o., do Velké Británie (Londýn) 
ve dnech 16. - 22. 6. 2019 
  
Usnesení číslo: 01381/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
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1) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p. o., 
do Velké Británie (Londýn) ve dnech 16. - 22. 6. 2019 za účelem účasti na pracovních jednání 

  
2) ukládá 
  

řediteli Janáčkovy filharmonie Ostrava, p. o., 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jan Žemla, T: 16.07.2019
 ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p. o. 
  

 
RM_M 19 
Návrh na schválení zahrani ční pracovní cesty Ing. Radka Barana, 
ředitele Domova Slune čnice Ostrava, p. o. do Finska (Helsinky) 
a do Estonska (Tallinn) ve dnech 4. - 8. 6. 2019. 
  
Usnesení číslo: 01382/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu Ing. Radka Barana, ředitele Domova Slunečnice Ostrava, p. o., 
do Finska (Helsinky) a do Estonska (Tallinn) ve dnech 4. - 8. 6. 2019 za účelem účasti na studijní 
cestě 

  
2) ukládá 
  

řediteli Domova Slunečnice Ostrava, p. o., 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Radek Baran, T: 16.07.2019
 ředitel Domova Slunečnice Ostrava, p. o. 
  
  
RM_M 20 
Poskytnutí investi ční účelové dotace z rozpo čtu m ěsta na dofinancování 
projektu „Protipovod ňová opat ření ve m ěstě Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 01383/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
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 1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 10.333.284,30 Kč České republice -
Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40,                      
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70884561, na dofinancování nákladů spojených s realizací projektu 
„Protipovodňová opatření ve městě Ostrava” 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu 
města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30  Ostrava, 
IČO 00845451 na straně poskytovatele a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem 
Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30  Ostrava-Zábřeh, IČO 70884561, na straně 
příjemce, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

zvyšuje financování ORJ 120 na pol. 8115, ÚZ 1020                               o 10.334 tis. Kč 

zvyšují investiční transfery ORJ 121 na § 5212, pol. 6339, ÚZ 1020        o 10.334 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí na jeho 7. zasedání dne 19. 6. 2019 návrh dle bodů 1) 
a 2) a rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 19.06.2019
 vedoucí odboru kancelář primátora 
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RM_M 40 
Návrh na uzav ření Smlouvy o zpracování osobních údaj ů se spole čností 
POLAR televize s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 01384/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů se společností POLAR televize s. r. o., sídlem 
Boleslavova 710/19, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 25859838, dle přílohy č. 1 
a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 45 
Jednostranný zápo čet - spole čnost ALPINE Bau CZ a. s. 
  
Usnesení číslo: 01385/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
2) rozhodla 
  

o jednostranném započtu části svých již splatných pohledávek za společností ALPINE Bau CZ, 
a. s., IČO: 02604795, se sídlem  Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské 
Meziříčí, ze smluvních pokut dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, jenž činí v úhrnné výši 
59.500.000,- Kč, a to vůči splatným pohledávkám společnosti ALPINE Bau CZ, a. s.,          
IČO: 02604795, se sídlem  Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 
v úhrnné výši 12.994.169,- Kč za statutárním městem Ostrava, a to jednotlivě a podrobně 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 41 
Smart Innovation Center, s.r.o. – „skelet”, prominu tí dluhu 
  
Usnesení číslo: 01386/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dohody o prominutí dluhu se společností Smart Innovation Center, s.r.o., 
IČO: 65409574, se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, a to  dle přílohy č. 1  
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předloženého materiálu, jejímž předmětem je prominutí dluhu společnosti Smart Innovation 
Center, s.r.o., IČO: 65409574, se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, 
vzniklého v důsledku porušení povinností ze Smlouvy o zániku předkupního práva a zákazu 
zcizení a zatížení a smlouvy o úpravě práv a povinností mezi jejími účastníky a prohlášení 
a souhlasy ev. č. 3557/2017/MJ ze dne 14. 12. 2017 uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, 
společností Smart Innovation Center, s.r.o., IČO: 65409574, se sídlem: Purkyňova 648/125, 
Medlánky, 612 00 Brno a společností RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o., IČO: 27844960, 
se sídlem Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, a to z důvodů uvedených 
v důvodové zprávě předloženého materiálu a v předmětné Dohodě o prominutí dluhu 

  
2) rozhodla 
  

o zrušení svých usnesení č. 00053/RM1822/3 a č. 01214/RM1822/20, a to za podmínky, 
že dojde ke schválení dohody dle bodu 1) tohoto usnesení Zastupitelstvem města Ostravy 
a ke splnění povinnosti společnosti Smart Innovation Center, s.r.o., IČO: 65409574, se sídlem: 
Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, dle článku III. odst. 1 předmětné dohody 
dle bodu 1) tohoto usnesení a jenž je přílohou č. 1  předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomášovi Macurovi, MBA, 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 22.05.2019
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 6 
Návrh na uzav ření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6 a č. 17 
v bytovém dom ě na ul. Horní 3033/102, Ostrava-B ělský Les 
  
Usnesení číslo: 01387/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele na základě žádosti dle přílohy č. 1 o uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem bytu zvláštního určení bezbariérového charakteru č. 6 o velikosti 2+kk, nacházející 
se ve 2. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 3033, který stojí na pozemku parc. č. 126/2, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č. or. 102, 
Ostrava-Bělský Les, s žadatelem 

xxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
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na dobu určitou od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2021, 

s výší nájemného 4.010,- Kč/měsíc + zálohy na služby spojené s užíváním bytu, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně pronajímatele na základě žádosti dle přílohy č. 3 o uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem bytu zvláštního určení bezbariérového charakteru č. 17 o velikosti 2+kk, 
nacházející se v 6. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 3033, který stojí na pozemku 
parc. č. 126/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, 
na ul. Horní č. or. 102, Ostrava-Bělský Les, s žadatelem 

xxxxxxxxx, rok narození xxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

na dobu určitou od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2021, 

s výší nájemného 3.484,- Kč/měsíc + zálohy na služby spojené s užíváním bytu, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 7 
Návrh na souhlas s umíst ěním p řípojky, uzav ření smlouvy o budoucí 
smlouv ě o zřízení služebnosti, nájemní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 01388/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

p. p. č. 479/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

pro investora: 
xxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

v rámci stavby „RD Lyra, parc. č. 216/2, k. ú. Heřmanice – kanalizační přípojka”, dle situace 
z projektové dokumentace, která je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
kanalizační přípojky k pozemku: 

p. p. č. 479/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 
xxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 479/2 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 5 m2 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 

s xxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

za účelem vybudování inženýrské sítě - kanalizační přípojky na předmětu nájmu v rámci stavby 
„RD Lyra, parc. č. 216/2, k. ú. Heřmanice - kanalizační přípojka” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok tj. 450,- 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 
v pozemku p. p. č. 479/2 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava ve prospěch nájemce 
jako oprávněného do veřejného seznamu, nejpozději však 31. 12. 2021, dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 8 
Návrh na souhlas s umíst ěním zpevn ěné plochy do pozemk ů 
ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, návrh na uzav ření smlouvy 
o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti a návrh na uzav ření nájemní 
smlouvy s fyzickou osobou 
  
Usnesení číslo: 01389/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s užíváním částí pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 4422/1  - ostatní 
plocha, ostatní komunikace a parc. č. 4422/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava, jako sjezdu pro příjezd k pozemku parc. č. 3875  v k. ú. Pustkovec, 
obec Ostrava, 

pro: 
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xxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

v rámci stavby „Novostavba řadového rodinného dvojdomu Ostrava Pustkovec parc. č. 3875” 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - užívání 
částí  pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 4422/1  - ostatní 
plocha, ostatní komunikace a parc. č. 4422/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava, jako sjezdu pro příjezd k pozemku parc. č. 3875  v k. ú. Pustkovec, 
obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

xxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele 
o uzavření nájemní smlouvy k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 
- k části pozemku parc. č. 4422/1, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 22,06 m2 

- k části pozemku parc. č. 4422/8, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 57,95 m2 

oba v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava (ul. Bedřicha Nikodéma) 
s nájemcem 

xxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za účelem vybudování sjezdu na předmětu nájmu pro příjezd k pozemku parc. č. 3875            
v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava v rámci realizace stavby „Novostavba řadového rodinného 
dvojdomu Ostrava Pustkovec parc. č. 3875”, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok,                   
tj. 7 200, 90 Kč/rok, na dobu nejpozději do 31. 12. 2019, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  
 

RM_M 9 
Návrh na souhlas s umíst ěním nadzemního vedení NN v četně 
betonového sloupu NN, vodovodní a kanaliza ční přípojky, uzav ření 
smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene, dodatku č. 1 
a dodatku č. 2 ke smlouv ě o budoucí smlouv ě o zřízení věcného 
břemene k pozemk ům ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, 
pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01390/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 
  

s umístěním nadzemního vedení NN včetně betonového sloupu NN na pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 491/3 - ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, pro:  
  
ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 

v rámci stavby „Ostrava-Heřmanice, OS_8177, DTS, NN” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování nadzemního vedení NN včetně betonového sloupu NN k pozemku: 

p. p. č. 491/3 - ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) souhlasí 
  

s umístěním vodovodní a kanalizační přípojky v pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 
parc. č. 1036/10 - zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro: 
ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 
v rámci stavby „R Nová Radnice - vybudování soc. zázemí” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 5/2 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene evid. č. 0079/2017/MJ ze dne 18. 1. 2017, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 
dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 
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5) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene evid. č. 0041/2016/MJ ze dne 13. 1. 2016 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene evid. č. 0041D1/2017/MJ ze dne 14. 12. 2017, s  budoucím 
oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 
dle přílohy č. 11 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 12 
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 ke smlouv ě o výp ůjčce                     
ev. č. 1961/2018/MJ ze dne 17. 5.2018. Návrh na uzav ření smlouvy        
o výp ůjčce k nemovité v ěci - molo na řece Ostravici, k. ú. Slezská 
Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 01391/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně půjčitele uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 1961/2018/MJ ze dne 
17. 5. 2018, jejímž předmětem je výpůjčka prostor umístěných ve 2. nadzemním podlaží budovy 
č.p. 1161, která je součástí pozemku parc. č. st. 535, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Zábřeh -
VŽ, obec Ostrava, sestávající se z místností: 
1.   WC                       2,4 m2 

2.   Předsíň                 2,4 m2  
3.   Sprcha                  3,25 m2 

4.   Sprcha                  3,25 m2 

5.   Schodiště             16,04 m2 

6.   Chodba                10 m2 

7.   Šatna M                11,1 m2  
8.   Šatna Ž                 17,02 m2 

9.   Spol. místnost      27,93 m2 

10. Disp.                     24,01 m2 

11. Kancelář               22,54 m2 

12. Kancelář               14,07 m2, 

s žadatelem Diakonie ČCE - středisko v Ostravě, IČO: 410 35 526, se sídlem Syllabova 1278/19, 
703 00 Ostrava-Vítkovice, 

z důvodu prodloužení doby výpůjčky do 31. 8. 2019, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 
  

na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce nemovité věci - mola na řece Ostravicí 
pod loděnicí, na pozemku parc. č. 5980/1, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 
České republiky s právem hospodaření pro Povodí Odry, státní podnik, 

s Centrem kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 
Sokolská třída 175/26, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 689 17 066 

za účelem provozování bezplatné půjčovny  lodí a ke startu soutěžních plavidel v rámci 
kulturně-společenské akce „Rozmarné slavnosti řeky Ostravice” 

na dobu určitou, tj.  dne 22. 6. 2019 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 24 
Návrh na souhlas s umíst ěním podzemního kabelového vedení NN 
včetně 2 ks pojistkových sk říní, uzav ření smluv o budoucí smlouv ě 
o zřízení věcného b řemene k pozemk ům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01392/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního kabelového vedení NN včetně 2 ks pojistkových skříní na pozemcích 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2953/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 2953/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava, pro:  
ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 

v rámci stavby „Ostrava, Vřesinská, OS_7860, NNv, NNk” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení NN včetně 2 ks pojistkových 
skříní k pozemkům: 
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parc. č. 2953/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 2953/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) souhlasí 
  

s umístěním podzemního kabelového vedení NN v pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

parc. č. 2953/14 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava, pro:  
  
ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 

v rámci stavby „Ostrava, Vřesinská, OS_7859, NNv, NNk” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 5/2 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení NN k pozemku: 

parc. č. 2953/14 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

 
  
RM_M 36 
Návrh na uzav ření smlouvy o smlouv ě budoucí o z řízení věcného 
břemene-služebnosti inženýrské sít ě, návrh na uzav ření smlouvy 
o smlouv ě budoucí o právu obdobném v ěcnému b řemeni- služebnosti 
umíst ění stavby a návrh smlouvy o výp ůjčce s Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR, státní p říspěvkovou organizací 
  
Usnesení číslo: 01393/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene - služebnosti inženýrské sítě - kabelového vedení veřejného osvětlení včetně dvou 
stožárů veřejného osvětlení a chráničky pro kabelové vedení na pozemku: 

p. p. č. 1226/1 - ostatní plocha, silnice, 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s budoucím povinným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 
se sídlem: Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05, Praha 4 - Nusle 
IČO: 65993390 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o právu obdobném 
věcnému břemeni - služebnosti umístění stavby - umístění lávky ev. č. OV - 332L 
nad pozemkem p. p. č. 1226/1 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, včetně trvalého umístění
podpěr P2, P3 a P4 lávky ev. č. OV - 332L v pozemku p. p. č. 1226/1 - ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a nad silnicí č. I/11 umístěné na tomto 
pozemku, s budoucím povinným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 
se sídlem: Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05, Praha 4 - Nusle 
IČO: 65993390 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně vypůjčitele 
o uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku  včetně stavby silnice č. I/11 umístěné na tomto 
pozemku ve vlastnictví Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, p. p. č. 1226/1, ost. plocha - silnice o výměře 268 m2 v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava (ul. Rudná) 

s 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací 
se sídlem: Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05 Praha 4 - Nusle 
IČO: 65993390 

bezúplatně, za účelem opravy lávky ve vlastnictví statutárního města Ostrava ev. č. OV - 322 
umístěné nad pozemkem p. p. č. 1226/1 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a stavbou 
silnice č. I/11 umístěné  na tomto pozemku v rámci realizace stavby „Oprava lávky ev. č. OV -
322L u průmyslovky přes Rudnou”, na dobu určitou od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2019, 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 37 
Návrh na zám ěr města pronajmout/nepronajmout části pozemk ů             
v k. ú. Muglinov a v k. ú. Moravská Ostrava, obec O strava 
  
Usnesení číslo: 01394/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 417/16 - ostatní plocha, silnice o výměře  
23,30 m2 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 1/1 
předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout části pozemků parc. č. 1293/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
a to část A o výměře 1,5 m2 a část B o výměře 1,5 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě, která je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
3) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 3594/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 36,80 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu v katastrální mapě, 
která je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento 
záměr zrušit 

  
4) rozhodla 
  

že nemá záměr pronajmout části pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 10 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle navržených variant A nebo B 
nebo C zakreslených v katastrální mapě, která je přílohou č. 4/1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 42 
Návrh na uzav ření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání       
v k. ú. Mošnov 
  
Usnesení číslo: 01395/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání: 
- v budově č. p. 318, která je součástí pozemku p. č. st. 451 
- v budově č. p. 319, která je součástí pozemku p. č. st. 450 
- v budově č. p. 320, která je součástí pozemku p. č. st. 449 
vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

s nájemcem NEW DESIGN Hanko & Burek s.r.o. 
se sídlem Ostrava-Přívoz, Palackého 1114, PSČ: 702 00, IČO: 725 57 630 

na dobu neurčitou za nájemné ve výši: 
- od 1. 6. 2019 do konce roku, tj. do 31. 12. 2019 ve výši 250,- Kč/m2/rok 
- od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ve výši 320,- Kč/m2/rok 
- od 1. 1. 2021 ve výši 400,- Kč/m2/rok 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

odůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově        
č. p. 327, která je součástí pozemku p. č. st. 436 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

s nájemcem DSV Road a.s. 
se sídlem Logistická 100, 273 51, Pavlov, IČO: 257 14 630 

na dobu neurčitou za nájemné ve výši: 
- od 1. 6. 2019 do konce roku, tj do 31. 12. 2019 ve výši 470,- Kč/m2/rok 
- od 1. 1. 2020 ve výši 800,- Kč/m2/rok 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

odůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově     
č. p. 324, která je součástí pozemku p. č. st. 445 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

s nájemcem DSV Road a.s. 
se sídlem Logistická 100, 273 51, Pavlov, IČO: 257 14 630 

na dobu neurčitou za nájemné ve výši: 
- od 1. 7. 2019 do konce roku, tj do 31. 12. 2019 ve výši 470,- Kč/m2/rok 
- od 1. 1. 2020 ve výši 800,- Kč/m2/rok 
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dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

odůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  
 

RM_MZP 1 
Projednání vybraných bod ů řádné valné hromady obchodní spole čnosti 
Koordinátor ODIS s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01396/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 
  
1) ukládá 
  

delegovanému zástupci statutárního města Ostravy na řádnou valnou hromadu obchodní 
společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 64613895 hlasovat: 

A) PRO v bodech programu valné hromady číslo 2 až 5: 

2) Změna sídla společnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

3)  Účetní závěrka společnosti, zpráva o hospodaření společnosti za rok 2018 a návrh 
na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

4) Změny ve složení dozorčí rady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu 

5) Odměňování vedoucích projektů společnosti dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

B) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu 

  
 Vyřizuje: Ing. Tomáš Macura, MBA, 
 primátor 
  

 
RM_M 14 
Návrh na odpis 15 pohledávek statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01397/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o odpisu 15 pohledávek statutárního města Ostravy v celkové částce 4.182.900,00 Kč 
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RM_M 30 
Úprava rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 01398/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí finančních prostředků ve výši 5 097 tis. Kč městskému obvodu Radvanice 
a Bartovice na celoplošné opravy místních komunikací III. třídy 
o poskytnutí finančních prostředků ve výši 7 274 tis. Kč městskému obvodu Poruba na akci 
Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě 

  
2) schvaluje 
  

a) úpravu závazného ukazatele - zvýšení investičního příspěvku Divadlu loutek Ostrava, 
příspěvkové organizaci na modernizaci světelného parku a dokončení modernizace zvukového 
parku o 10 000 tis. Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

b) úpravu závazného ukazatele - snížení neinvestičního příspěvku Dětskému centru Domeček, 
příspěvkové organizaci o 709 tis. Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 13011, ORJ 120 o 6 311 tis. Kč (A.1.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4122, ÚZ 201, ORJ 120 o 573 tis. Kč (A.2.) 
                                                  o 5 000 tis. Kč (A.3.) 
                                                  o 709 tis. Kč (A.4.) 

- nedaňové příjmy 
na § 2141, pol. 2112, ORJ 221 o 81 tis. Kč (C.2.) 
(E.2.) na ORJ 170, § 3522, pol. 2229, org. 4241 o 73 tis. Kč 
          na ORJ 180, § 4312, pol. 2229, ÚZ 7400 o 26 tis. Kč 
                               § 4349, pol. 2229 o 150 tis. Kč 
                               § 4359, pol. 2229 o 40 tis. Kč 
                               § 4374, pol. 2229 o 3 tis. Kč 
                               § 4376, pol. 2229, ÚZ 7400 o 3 tis. Kč 
                               § 4378, pol. 2229, ÚZ 7400 o 1 tis. Kč 
                               § 4379, pol. 2229 o 231 tis. Kč 
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                                            pol. 2229, ÚZ 7301 o 5 tis. Kč 
                               § 4399, pol. 2229 o 48 tis. Kč 
                               § 6171, pol. 2229 o 97 tis. Kč 
                               § 4350, pol. 2229, org. 35, ÚZ 2004 o 10 tis. Kč 
                                                             org. 37 o 91 tis. Kč 
                                                             org. 37, ÚZ 2004 o 28 tis. Kč 
                               § 4357, pol. 2229, org. 37 o 62 tis. Kč 
                               § 4350, pol. 2229, org. 38 o 9 000 tis. Kč 
                                                             org. 40 o 1 789 tis. Kč 
                               § 4357, pol. 2229, org. 40 o 298 tis. Kč 
                               § 4354, pol. 2229, org. 43, ÚZ 2004 o 4 tis. Kč 

- běžné výdaje 
(A.1.) na ORJ 135, § 4329, pol. 5011, ÚZ 13011 o 4 623 tis. Kč 
                                            pol. 5021, ÚZ 13011 o 10 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 13011 o 1 156 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 13011 o 416 tis. Kč 
          na ORJ 130, § 4329, pol. 5136, ÚZ 13011 o 6 tis. Kč 
                                            pol. 5167, ÚZ 13011 o 50 tis. Kč 
                                            pol. 5173, ÚZ 13011 o 50 tis. Kč 
na § 5599, pol. 5162, ÚZ 201, ORJ 133 o 573 tis. Kč (A.2.) 
(C.1.) na ORJ 230, § 2310, pol. 5169, ÚZ 92 o 500 tis. Kč 
                                            pol. 5171, ÚZ 92 o 2 100 tis. Kč 
na § 2141, pol. 5164, ORJ 221 o 81 tis. Kč (C.2.) 
na § 3299, pol. 5175, ORJ 140 o 7 tis. Kč (C.3.) 
na § 3312, pol. 5175, ÚZ 1355, ORJ 160 o 30 tis. Kč (C.4.) 
na § 6211, pol. 5168, ORJ 133 o 23 tis. Kč (C.6.) 
na § 3639, pol. 5164, ORJ 300 o 120 tis. Kč (C.7.) 
(C.8.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5139, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 51 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 6 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 3 tis. Kč 
                                            pol. 5166, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 80 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 10 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 5 tis. Kč        
                                            pol. 5167, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 430 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 50 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 25 tis. Kč     
                                            pol. 5175, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 9 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 1 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 1 tis. Kč 
                                            pol. 5179, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 43 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 5 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 3 tis. Kč 
          na ORJ 135, § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 68 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 8 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 4 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 17 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 2 tis. Kč 
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                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 1tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 7 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 1 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 1 tis. Kč 
                                            pol. 5021, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 43 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 5 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 3 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, org. 7379 o 100 tis. Kč 
                                                             org. 7383 o 100 tis. Kč 
                               § 3113, pol. 6121, org. 6326 o 2 455 tis. Kč 
(C.6.) na ORJ 133, § 6211, pol. 6111 o 74 tis. Kč 
                               § 3311, pol. 6125 o 94 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 
na § 3539, pol. 5336, ÚZ 201, ORJ 170, org. 4241 o 5 000 tis. Kč (A.3.) 
na § 3529, pol. 5336, ÚZ 201, ORJ 170, org. 4245 o 709 tis. Kč (A.4.) 
na § 3299, pol. 5331, ORJ 140 o 560 tis. Kč (C.8.) 

- investiční transfery 
na § 3311, pol. 6351, ORJ 160, org. 4240 o 10 000 tis. Kč (C.5.) 

 

 
- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 517 o 5 097 tis. Kč (E.1.) 
                                                                   org. 605 o 7 274 tis. Kč (E.3.) 

z v y š u j e 

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 11 959 tis. Kč (E.2.) 
                                                  o 709 tis. Kč (A.4.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
na § 3299, pol. 5169, ORJ 140 o 7 tis. Kč (C.3.) 
na § 3392, pol. 5901, ÚZ 1355, ORJ 160 o 30 tis. Kč (C.4.) 
na § 6171, pol. 5168, ORJ 133 o 23 tis. Kč (C.6.) 
na § 3639, pol. 5169, ORJ 300 o 120 tis. Kč (C.7.) 
(C.8.) na ORJ 300, § 2143, pol. 5169 o 460 tis. Kč 
                               § 3699, pol. 5166 o 100 tis. Kč 
(C.9.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5169, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 748 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 88 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 46 tis. Kč 
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- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7255 o 200 tis. Kč 
                               § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7343 o 600 tis. Kč 
                                                                         org. 7201 o 1 800 tis. Kč 
                               § 2310, pol. 6121, org. 7232 o 200 tis. Kč 
                               § 3639, pol. 6121, org. 8006 o 2 000 tis. Kč 
                               § 3741, pol. 6121, org. 5014 o 455 tis. Kč 
na § 2212, pol. 6121, ORJ 100, org. 102000000 o 10 000 tis. Kč (C.5.) 
(C.6.) na ORJ 133, § 6171, pol. 6111 o 74 tis. Kč 
                                            pol. 6125 o 94  tis. Kč 

- neinvestiční transfery 
na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 709 tis. Kč (A.4.) 

s n i ž u j e 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 5 097 tis. Kč (E.1.) 
                                                                  o 7 274 tis. Kč (E.3.) 

Městské obvody celkem dle důvodové zprávy (A.1.) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 13011 o 26 654 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § 4329, pol. 5xxx, ÚZ 13011 o 26 654 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (E.1.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 517 o 5 097 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § 221x, pol. 5xxx, ÚZ 6330 o 5 097 tis. Kč 

Městský obvod Poruba (E.3.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 605 o 7 274 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v O.-Porubě 
na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx, org.0506099000000 o 7 274 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 32 
Poskytnutí finan čních prost ředků školským p říspěvkovým organizacím 
zřízeným statutárním m ěstem Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01399/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí investičních a neinvestičních účelových příspěvků školským příspěvkovým 
organizacím zřízeným statutárním městem Ostrava dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

úpravu závazných ukazatelů: 
- zvýšení investičního příspěvku 
Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, p. o.                                 o    600 tis. Kč 
Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p. o.                                      o    295 tis. Kč 
- zvýšení neinvestičního příspěvku 
Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p. o.    o 1.300 tis. Kč 
Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, p. o.                                 o    300 tis. Kč 
Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p. o.                                      o    680 tis. Kč 
Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p. o.               o 1.000 tis. Kč 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 
- snižují neinvestiční příspěvky na ORJ 140 
na § 3233, pol. 5331, ÚZ 1355                           o 4.175 tis. Kč 
- zvyšují investiční příspěvky na ORJ 140 
na § 3233, pol. 6351, ORG 82, ÚZ 1355            o    600 tis. Kč 
na § 3233, pol. 6351, ORG 83, ÚZ 1355            o    295 tis. Kč 
- zvyšují neinvestiční příspěvky na ORJ 140 
na § 3233, pol. 5331, ORG 81, ÚZ 1355            o 1.300 tis. Kč 
na § 3233, pol. 5331, ORG 82, ÚZ 1355            o    300 tis. Kč 
na § 3233, pol. 5331, ORG 83, ÚZ 1355            o    680 tis. Kč 
na § 3233, pol. 5331, ORG 84, ÚZ 1355            o 1.000 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 11 
Schválení podstatné zm ěny v projektu, návrh na odvolání a jmenování 
členů Řídícího výboru MAP ORP Ostrava II 
  
Usnesení číslo: 01400/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 00099/RM1822/3 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

podstatnou změnu v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ostrava II, 
která zakládá změnu právního aktu – Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 17_047/0009132-01, 
a to změnu v realizaci projektu dle aktualizované verze Přílohy č. 3 (verze 3) Výzvy 
č. 02_17_047 - Místní akční plány rozvoje vzdělávání II – Postupy MAP II, Metodika tvorby 
místních akčních plánů v oblasti vzdělávání dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) odvolává 
  

z funkce člena Řídícího výboru MAP ORP Ostrava II: 

• Ing. Vladimíra Cigánka, předsedu ŘV, zástupce realizátora projektu, 
• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí Pracovní skupiny pro rovné příležitosti, 
• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zástupce obcí, které nezřizují školu, 
• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zástupce MAS Slezská brána 

  
3) jmenuje 
  

do Řídícího výboru MAP ORP Ostrava II nové členy: 

• Mgr. Andreu Hoffmannovou, Ph.D., náměstkyni primátora SMO, zástupce realizátora 
projektu, předsedkyni ŘV MAP, 

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucího Pracovní skupiny pro rovné příležitosti, členem 
ŘV MAP, 

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zástupce obcí, které nezřizují školu, členem ŘV MAP, 
• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zástupce MAS Slezská brána, členem ŘV MAP, 
• xxxxxxxxxxxxxxxxxx, členku Komise pro vzdělávání, vědu a výzkum Rady města 

Ostravy, členem ŘV MAP 
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4) bere na vědomí 
  

odvolání xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx z funkce místopředsedy Řídícího výboru MAP ORP 
Ostrava II a volbu nového místopředsedy ŘV MAP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
5) schvaluje 
  

složení Řídícího výboru MAP ORP Ostrava II dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 18 
Projednání členství a návrh ů usnesení Výkonné rady spolku 
Moravskoslezský pakt zam ěstnanosti, z. s. 
  
Usnesení číslo: 01401/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 00423/RM1822/8 
k usnesení č. 0146/ZM1822/3 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

na straně statutárního města Ostravy s rozhodnutím o přijetí jednacího řádu výkonné rady Spolku 
dle přílohy č. 1 přeloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

na straně statutárního města Ostravy s rozhodnutím o zřízení seznamu členů a vedení seznamu 
členů Spolku 

  
3) souhlasí 
  

na straně statutárního města Ostravy s rozhodnutím o schválení mzdových nároků ředitele 
Spolku dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
4) souhlasí 
  

na straně statutárního města Ostravy s rozhodnutím o udělení plné moci řediteli Spolku 
k zastupování spolku v běžných záležitostech dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 37/53 
  

5) souhlasí 
  

aby v případě nepřítomnosti náměstkyně primátora Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D., 
která byla nominována do výkonné rady spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z. s., 
za statutární město Ostrava, zastupovala město na zasedání výkonné rady Spolku vedoucí 
Odboru školství a sportu Ing. Sylva Sládečková 

  
 

RM_M 25 
Ocenění 5 finalist ů (kucha řů) mateřských a základních škol v rámci 
celom ěstské sout ěže „Školní jídelny zdrav ě a chutn ě” 
  
Usnesení číslo: 01402/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

ocenit 5 finalistů celoměstské soutěže „Školní jídelny zdravě a chutně” ve vaření kuchařů 
jednotlivců - školních jídelen mateřských a základních škol v rámci projektu města „Školní 
jídelny zdravě a chutně” dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

poskytnout finanční příspěvek ve výši 3 tis. Kč každému z finalistů soutěže dle bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

• zvyšují běžné výdaje na § 3299, pol. 5492, ORJ  140             o 15 tis. Kč 
• snižují běžné výdaje na § 3299, pol. 5169, ORJ 140               o 15 tis. Kč    

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 17 
Schválení p řípravy projektu s názvem „Sociopoint - místo prvního 
kontaktu” a zpracování žádosti o finan ční podporu z OP Zam ěstnanost 
  
Usnesení číslo: 01403/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahájení přípravy projektu „Sociopoint - místo prvního kontaktu” ke spolufinancování 
z Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, 
Investiční priorita 2.2: Zlepšování přístupu ke službám 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
jako nositeli projektu zajistit veškeré úkony spojené s přípravou projektu a zpracováním žádosti 
o finanční podporu z operačního programu Zaměstnanost dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.07.2019
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 5 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím dar ů do vlastnictví Zoologické 
zahrady a botanického parku Ostrava, p říspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 01404/RM1822/23 

(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 310.072,00 Kč dle přílohy č. 1 až 6  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 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.05.2019
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 43 
Dodatek č. 1 k Smlouv ě o realizaci koncepce ev. č. 1526/2018/OSR/VZKÚ
  
Usnesení číslo: 01405/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 09032/RM1418/125 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 k Smlouvě o realizaci koncepce ev. č. 1526/2018/OSR/VZKÚ uzavřené 
mezi statutárním městem Ostrava a Kulturním centrem Cooltour Ostrava z. ú., 
Macharova 302/13, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 03849228, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 44 
Vystavení objednávky v ůči spol. Vidaron a.s. na nákup zobrazovacích 
zařízení pro projekt AIR TRITIA 
  
Usnesení číslo: 01406/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vystavení objednávky na 2 ks 65” dotykových zobrazovacích zařízení vůči společnosti 
Vidaron a.s. se sídlem: Rudé armády 651/19a, 733 01, Karviná, IČO: 28633652, v celkové 
výši 176 696,- Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 31.05.2019
 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
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RM_M 10 
Návrh na uzavření smlouvy na provedení aktualizace dat pasportu 
zeleně 
  
Usnesení číslo: 01407/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o dílo na zajištění aktualizace dat pasportu zeleně statutárního města 
Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 
Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30  Ostrava 
IČO: 25816977 

za cenu nejvýše přípustnou 489 000,- Kč bez DPH 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí 
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s uzavřením smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 31.05.2019
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 26 
Poskytnutí účelového neinvesti čního p říspěvku na realizaci projektu 
„Rekonstrukce zahrady d ětského rehabilita čního stacioná ře” 
  
Usnesení číslo: 01408/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z Fondu životního prostředí města Ostravy 
ve výši 1 753 599 Kč Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00635162, 
se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80  Ostrava-Moravská Ostrava na realizaci projektu 
„Rekonstrukce zahrady dětského rehabilitačního stacionáře” dle přílohy č. 5, 11 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu 
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2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšují daňové příjmy 
pol. 1333, ORG 5999, ORJ 120 .................................................................... o 1 754 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 
§ 3741, pol. 5331, ÚZ 1030, ORG 4241, ORJ 190 ....................................... o 1 754 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
4) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele 

- zvýšení neinvestičního příspěvku Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace         
o 1 754 tis. Kč 

  
 

RM_M 27 
Souhlas s umíst ěním rozší řeného sjezdu v ochranném pásmu vodovodu 
na pozemku parc. č. 813/29 v k. ú. Mošnov 
  
Usnesení číslo: 01409/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním  rozšířeného sjezdu do ochranného pásma vodovodu DN 100 PVC 
dle žádosti žadatele MAHLE Behr Ostrava s.r.o., IČO: 27775763, ul. Průmyslová 368, 742 51 
Mošnov ze dne 11. 4. 2019, a to v souladu s přílohou č. 4 a důvodovou zprávou předloženého 
materiálu 
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RM_M 28 
Nabytí psa umíst ěného v útulku pro psy v Ostrav ě-Třebovicích, 
jeho  přivlastn ěním dle § 1045 odst. 1 ob čanského zákoníku 
  
Usnesení číslo: 01410/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 08667/RM1418/120 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o nabytí psa - kříženec hnědé barvy, č. čipu: 941000016467802, přibližné 
stáří: 4 roky 11 měsíců, hmotnost: 18,90 kg, jeho přivlastněním v souladu s ust. § 1045 odst. 1 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dle informací 
v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  
 

RM_M 29 
Poskytnutí transfer ů z Fondu životního prost ředí na realizaci projekt ů 
„Údržba zelen ě městského obvodu MOaP”, „Zónové čištění městského 
obvodu MOaP v roce 2019”, „Vyhodnocení zdravotního stavu d řevin 
a návrhu opat ření”, „Smokeman zasahuje v Hoš ťálkovicích” 
a „Chodníkový čistící v ůz pro komunikace m ěstského obvodu Poruba” 
  
Usnesení číslo: 01411/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o neposkytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 80 % z celkových nákladů, maximálně 
však 800 800 Kč, na realizaci projektu „Údržba zeleně městského obvodu MOaP”
dle přílohy č. 1, 7 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 461.400 Kč na stávající zametání 
účelových komunikací v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v roce 2019 
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3) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 
městskému obvodu Slezská Ostrava ve výši 80 % z celkových nákladů, maximálně však 
492 800 Kč, na realizaci projektu „Vyhodnocení zdravotního stavu dřevin a návrhu opatření” 
dle přílohy č. 3, 9 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

o neposkytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 
městskému obvodu Hošťálkovice ve výši 80 % z celkových nákladů, maximálně však 
24 000 Kč, na realizaci projektu „Smokeman vyučuje v Hošťálkovicích” dle přílohy č. 4, 10 
a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového investičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 
městskému obvodu Poruba ve výši 80 % z celkových nákladů na realizaci projektu, maximálně 
však 2 400 000 Kč na realizaci projektu „Chodníkový čistící vůz pro komunikace městského 
obvodu Poruba” dle přílohy č. 6, 12 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

6) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

u města Ostravy 

- zvyšují daňové příjmy 
pol. 1333, ORG 5999, ORJ 120 .................................................................... o 3 355 tis. Kč 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje 
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 502 ............................................ o 462 tis. Kč 
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 503 ............................................ o 493 tis. Kč 
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 605 ......................................... o 2 400 tis. Kč 

u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 502 ............................................................. o 462 tis. Kč 

- zvyšují se běžné výdaje 
§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ................................................................................ o 462 tis. Kč 

u městského obvodu Slezská Ostrava 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 503 ........................................................... o 493 tis. Kč 
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- zvyšují se běžné výdaje 
§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ............................................................................. o 493 tis. Kč 

u městského obvodu Poruba 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 605 ......................................................... o 2 400 tis. Kč 

- zvyšují se kapitálové výdaje 
§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 1030 ........................................................................... o 2 400 tis. Kč 

  
7) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 6) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 16 
Návrh dodatku č. 1 ke smlouv ě na dodávku rozhraní pro integraci 
systému Radnice VERA na elektronickou spisovou služ bu eSpis 
definovaného podle Národního standardu pro elektron ické spisové 
služby 
  
Usnesení číslo: 01412/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na dodávku programového vybavení se společností VERA, 
spol. s r.o., se sídlem Lužná 716/2, 160 00 Praha 6 - Vokovice, IČO: 62587978, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu s úpravou 

  
 

RM_M 4 
Návrh na uzav ření smluvních vztah ů o přeložkách inženýrských sítí 
v rámci p řípravy a realizace staveb odboru investi čního zahrnutými 
do kapitálového rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy pro rok 2019 
  
Usnesení číslo: 01413/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 
č. Z_S14_12_8120069306 v rámci akce ORG 8215 Městečko bezpečí se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 
č. Z_S14_12_8120069389 v rámci akce ORG 3171 Severní spoj se společností ČEZ Distribuce, 
a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací v rámci realizace akce 
ORG 6050 Transformace Domova Na Liščině II, objekt Lhotka, se společností Dial Telecom, 
a.s., se sídlem: Praha 8 - Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 18600, IČO: 28175492, dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 31 
Dopravní h řiště Orebitská - návrh dodatku č. 1 
  
Usnesení číslo: 01414/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2268/2018/OI/VZKÚ ze dne 20.06.2018 
na realizaci stavby „Dopravní hřiště Orebitská” mezi objednatelem Statutárním městem 
Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a zhotovitelem: 

MŽT Stavitelství a.s., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 27762157 

kterým se rozšiřuje předmět plnění díla a zvyšuje cena díla 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 1 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a uzav ření Smlouvy 
o dílo na zpracování investi čního zám ěru 
  
Usnesení číslo: 01415/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy o dílo 
na zpracování investičního záměru na rozšíření Archivu města Ostravy v lokalitě 
ul. Zákrejsova č. 5 se zhotovitelem: 

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava, IČO: 27787443 

za cenu nejvýše přípustnou 210.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka „Demolice části objektu JATKA II”, po ř. č. 105/2019 
  
Usnesení číslo: 01416/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavební 
akce (demolice) nazvané „Demolice části areálu JATKA II”, v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

DAV, a.s. 
Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava 
IČO: 00575381 

za cenu nejvýše přípustnou 2.531.509,42 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka „Odkanalizování jižní části Svinova (BOZP+TDS)”, 
poř. č. 069/2019 
  
Usnesení číslo: 01417/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele  a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané 
„Odkanalizování jižní části Svinova (BOZP+TDS)”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
se společností: 

After mining, a.s. 
se sídlem: Zámostní 1240/41, Slezská Ostrava, 710 00  Ostrava 
IČO: 64618650 

za cenu nejvýše přípustnou 585.000,-- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 3 
Povolení výjimky ze stavební uzáv ěry kolem SDD „Hlubina 1 v ětrní” 
a „Hlubina 1” v k. ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01418/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti ve stavebních uzávěrách stanovených územním 
rozhodnutím č. 45/97 vydaným dne 19. 02. 1997 pod č. j. Výst/ÚSŘ/4795/15/96 pro území 
vymezené bezpečnostním pásmem starého důlního díla „Hlubina 1 větrní“ v k. ú. Moravská 
Ostrava a územním rozhodnutím č. 66/97 vydaným dne 12. 03. 1997                              
pod č. j. Výst/ÚSŘ/5339/1/96 pro území vymezené bezpečnostním pásmem starého důlního díla 
„Hlubina 1“ v k. ú. Moravská Ostrava, a to za účelem umístění a realizace přípojek a zpevněných 
ploch stavby „Kreativní akademie DOV” zasahující do stavebních uzávěr dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 13 
Oznámení o konání ve řejného projednání návrhu Zm ěny č. 2 Územního 
plánu Velká Polom 
  
Usnesení číslo: 01419/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

neuplatňovat připomínky k návrhu Změny č. 2 Velká Polom 
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RM_M 15 
Předchozí souhlas rady m ěsta k nabytí nemovitostí do majetku m ěsta 
  
Usnesení číslo: 01420/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
89 

  
k usnesení č. 08733/RM1418/121 
  
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: 

• pozemku parc. č. 452/11 v k. ú. Přívoz pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
• části pozemku p. č. st. 868 v k. ú. Přívoz, pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_MZP 2 
Návrh na úpravu po čtu funk čních míst odboru živnostenského ú řadu, 
odboru útvaru hlavního architekta a stavebního řádu, odboru, a odboru 
ochrany životního prost ředí Magistrátu m ěsta Ostravy k 1.6.2019 
  
Usnesení číslo: 01421/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o snížení počtu funkčních míst odboru živnostenského úřadu o 2 funkční místa z 45 na 43 
s účinností od 1. 6. 2019 

  
2) rozhodla 
  

o zvýšení počtu 1 funkčního místa odboru hlavního architekta a stavebního řádu z 57 na 58 
s účinností od 1. 6. 2019 

  
3) rozhodla 
  

o zvýšení počtu funkčních míst odboru ochrany životního prostředí z 72 na 73 s účinností           
od 1. 6. 2019 
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4) stanovuje 
  

celkový počet funkčních míst zaměstnanců statutárního města  Ostravy v pracovním poměru 
zařazených do MMO 951 s účinností od 1. 6. 2019 

  
 

RM_M 23 
Návrh Smlouvy o zpracování osobních údaj ů mezi SMO a spole čností 
Ostravské komunikace a.s. 
  
Usnesení číslo: 01422/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy o zpracování osobních údajů” mezi společností Ostravské komunikace a.s. 
se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, IČO: 25396544 a Statutárním městem Ostrava, 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 34 
Návrh dodatku č. 4 ke Smlouv ě o přijímání platebních karet p ři placení 
zboží a služeb a výp ůjčce platebního terminálu s p říslušenstvím 
č. 1098/2012/HS, ze dne 1. 4. 2012 a ve zn ění dodatku č. 1 - 3 z důvodu 
aktualizace této smlouvy týkající se rozší ření počtu obchodních míst 
a změny smluvní strany poskytovatele 
  
Usnesení číslo: 01423/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o přijímání platebních karet při placení zboží a služeb 
a výpůjčce platebního terminálu s příslušenstvím č. 1098/2012/HS, ze dne 1. 4. 2012 a ve znění 
dodatku č. 1 - 3 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, 
IČO: 00845451 a společností Global Payments s.r.o., V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 
Praha 10, z důvodu aktualizace této smlouvy týkající se rozšíření počtu obchodních míst 
realizující bezhotovostní platby a změny smluvní strany poskytovatele těchto služeb, 
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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RM_M 38 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrá lním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitosti 
  
Usnesení číslo: 01424/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc. č. 566/300 
- ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemek parc. č. 1028/2 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace, k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby 
„IE-12-8006180, TR Zábřeh-Česká SP 22 kV - vnější oplocení” pro žadatele stavby: 
FASprojecT s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, na základě plné moci stavebníka: ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek 141/1 - ostatní 
plocha, jiná plocha, k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava) s umístěním stavby „Přístavba 
a rekonstrukce autosalonu RT TORAX” pro žadatele stavby: xxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci zmocnitele: p. xxxxxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil vyhotovení příslušných souhlasů se stavbami dle bodu 1a) a 1b) tohoto usnesení a s tím 
spojené veškeré úkony 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 24.05.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisům souhlasů se stavbami dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 24.05.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 2 
Veřejná zakázka „Dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava 
a městské organizace pro roky 2020 - 2021” 
  
Usnesení číslo: 01425/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 00942/RM1822/15 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě zpráv o hodnocení nabídek, příloh č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu, o výběru 
dodavatele a o uzavření smluv o sdružených službách dodávek zemního plynu pro statutární 
město Ostrava, městské obvody a ostatní městské organizace na období let 2020 - 2021, 
za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli dle § 122          
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění s účastníkem:   

CONTE spol. s r.o. 

se sídlem: Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 

IČO: 005 65 342 

• pro část 1. veřejné zakázky „Dodávka zemního plynu v kategorii MO“ 
• pro část 2. veřejné zakázky „Dodávka zemního plynu v kategorii SO“ 
• pro část 3. veřejné zakázky „Dodávka zemního plynu v kategorii VO pro pověřujícího 
zadavatele Dopravní podnik Ostrava a. s.” 

za nejvýše přípustné jednotkové ceny předložené účastníkem v zadávacím řízení k jednotlivým 
částem veřejné zakázky 

  
2) vyzývá 
  

statutární zástupce organizací, zúčastněných na centralizovaném zadávání veřejné zakázky 
„Dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a městské organizace na rok 2020 –
2021“, aby za podmínek, shodných s návrhy smluv schválenými usnesením rady města
č. 00942 / RM1822 / 15 ze dne 19. 03. 2019 a za podmínek uvedených v bodě 1) tohoto usnesení, 
uzavřeli se společností CONTE spol. s r.o., IČO: 00565342, se sídlem Ovocný trh 572/11,       
110 00 Praha, smlouvy o sdružených službách dodávek zemního plynu pro období let 2020 –
2021, pro svá odběrná místa 
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RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Renovace trávníku fotbalového h řiště”, po ř. č. 84/2019 
  
Usnesení číslo: 01426/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 
- snižují běžné výdaje na: 
  ORJ 136, § 3412, pol. 5169, ÚZ 3412 o                     528 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje na: 
  ORJ 136, § 3412, pol. 6121, ÚZ 3412 o                     528 tis. Kč                     

  
2) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na provedení 
renovace trávníku fotbalového hřiště a položení zátěžového umělého travního koberce 
na pozemku p. p. č. 553/54 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu se společností: 

PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s. 
se sídlem:  Nad lávkou 672/5, 160 00 Praha 6 - Vokovice 
IČO: 27476537 

za cenu nejvýše přípustnou 1.032.949,01 Kč bez DPH  

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_VZ 4 
Realizace trvalkových záhon ů v atriu u Kostelního nám ěstí 
  
Usnesení číslo: 01427/RM1822/23 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě AWT Rekultivace a.s., se sídlem Havířov -
Prostřední Suchá, PSČ 735 64, Dělnická 41/884, IČO: 47676175, na realizaci 2 ks trvalkových 
záhonů v atriu u Kostelního náměstí, a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši 145 170,- Kč 
bez DPH, včetně 3-leté následné péče  

  
2) zmocňuje 
  vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 24.05.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení č. 01230/RM1822/20, bodu 1) ze dne          
30. 04. 2019 
 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) Chybné znění: 
  

na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke koncesní smlouvě ev. č. 2987/2009/ŠK/LPO        
ze dne 1. 1. 2010 uzavřené mezi statutárním městem Ostrava 
a 
společností 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava 
IČO: 25385691, 

kterým se upravují práva a povinnosti týkající se přefakturace nákladů za vodné a stočné,         
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

2) Správné znění: 
  

na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 4 ke koncesní smlouvě ev. č. 2987/2009/ŠK/LPO            
ze dne 1. 1. 2010 uzavřené mezi statutárním městem Ostrava 
a 
společností 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava 
IČO: 25385691, 

kterým se upravují práva a povinnosti týkající se přefakturace nákladů za vodné a stočné,         
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 


