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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 17.09.2019 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

02203/RM1822/33 RM_M 0 Schválení programu 33. schůze rady města konané 

dne 17.09.2019 

35 

02204/RM1822/33 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

28 

02205/RM1822/33 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

45 

02206/RM1822/33 RM_M 12 Návrh na uzavření smlouvy o připojení elektrické 

požární signalizace instalované v objektech 

statutárního města Ostravy ve správě Magistrátu 

města Ostravy 

84 

02207/RM1822/33 RM_M 17 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

02208/RM1822/33 RM_M 18 Návrh na svěření automobilů Volkswagen E-Golf, 

model BE23D106 na elektrický pohon městským 

obvodům 

84 

02209/RM1822/33 RM_M 24 Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku                

v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 

sousední nemovitosti 

84 

02210/RM1822/33 RM_VZ 2 Oprava deformovaných příček objektu PIANO, 

MSIC a.s., Technologická 372/2, Ostrava - 

Pustkovec 

84 

02211/RM1822/33 RM_VZ 3 Havarijní oprava části koryta a propustku 

bezejmenné vodoteče na pozemku parc. č. 

2229/335 v k.ú. Krásné Pole 

84 

02212/RM1822/33 RM_M 8 Přesun schválených finančních prostředků                  

na spolufinancování a předfinancování projektů 

Infrastruktura ZŠ do roku 2020 

50 

02213/RM1822/33 RM_M 41 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci             

do Programu na podporu poskytování sociálních 

služeb pro rok 2020 financovaný z kapitoly 313 - 

MPSV státního rozpočtu 

50 

02214/RM1822/33 RM_M 9 Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu 

Zaměstnanost pro projekt Sociální pracovník           

ve škole 

50 

02215/RM1822/33 RM_M 3 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty  

Mgr. Jany Secové, ředitelky Střediska volného 

času Korunka, p.o., do Švýcarska (St. Gallen)           

ve dnech 25.-28.10.2019 

01 

02216/RM1822/33 RM_M 40 Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci mezi 

Statutárním městem Ostrava a U.S. Embassy in the 

Czech Republic 
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02217/RM1822/33 RM_MZP 3 Vzdání se funkce, návrh na jmenování do funkce  

a návrh na stanovení platu ředitele Městského 

ateliéru prostorového plánování a architektury, 

příspěvkové organizace 

38 

02218/RM1822/33 RM_M 7 Zajištění financování projektu “Zvýšení 

propustnosti křižovatek v Ostravě” z rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

38 

02219/RM1822/33 RM_M 35 Změna Darovací smlouvy k veletrhu EXPO REAL 

2019 

38 

02220/RM1822/33 RM_M 5 Žádost DPO o zařazení tzv. Tyrkysových jízdenek 

do režimu bezplatné přepravy schválené 

statutárním městem Ostrava 

09 

02221/RM1822/33 RM_M 36 Zpráva o činnosti komisí rady města za I. pololetí 

roku 2019, vč. personální změny v komisi               

pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém 

28 

02222/RM1822/33 RM_M 39 Žaloba na určení neplatnosti zástavní smlouvy 28 

02223/RM1822/33 RM_M 13 Zřízení odborné pracovní skupiny rady města           

pro vytvoření nové koncepce bydlení SMO 

08 

02224/RM1822/33 RM_M 14 Návrh předání vodohospodářského majetku             

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

a záměr pronájmu 

08 

02225/RM1822/33 RM_M 15 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

jednotky č. 3037/5, Horní 110, O.-Bělský Les 

08 

02226/RM1822/33 RM_M 16 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě             

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh  

na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti 

08 

02227/RM1822/33 RM_M 19 Návrh na zřízení věcných břemen a návrh               

na uzavření smluv o zřízení věcných břemen             

k pozemkům ve vlastnictví SMO pro společnost 

GasNet, s.r.o. 

08 

02228/RM1822/33 RM_M 20 Návrh na vydání předchozího souhlasu s prodejem 

pozemků městským obvodem Ostrava-Jih                

a městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz 

08 

02229/RM1822/33 RM_M 22 Návrh na záměr výpůjčky na část pozemků v k.ú. 

Hrabová, obec Ostrava, návrh na záměr pronájmu 

části pozemku v k.ú. Svinov, obec Ostrava, návrh 

na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Mošnov, 

obec Ostrava a návrh na záměr pronájmu části 

pozemku v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

08 

02230/RM1822/33 RM_M 33 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem 

pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
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02231/RM1822/33 RM_M 34 Návrh na souhlas s umístěním zpevněné plochy  

do pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 

nájemní smlouvy se společností MAHLE Behr 

Ostrava s.r.o. 

08 

02232/RM1822/33 RM_M 37 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

02233/RM1822/33 RM_M 38 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy  

o zřízení služebnosti pro fyzické osoby 

08 

02234/RM1822/33 RM_M 44 Návrh na záměr výpůjčky a odejmutí nemovitých  

a movitých věcí v k. ú. Skalice u Frýdku - Místku, 

obec Frýdek - Místek 

08 

02235/RM1822/33 RM_M 49 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

pozemku v k. ú. Svinov 

08 

02236/RM1822/33 RM_M 50 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 

ev. č. 1592/2018/MJ - Asociace TRIGON 

08 

02237/RM1822/33 RM_M 47 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Martina 

Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora, na 

Slovensko (Košice) ve dnech 05.-07.09.2019 

30 

02238/RM1822/33 RM_M 11 Úprava rozpočtu 07 

02239/RM1822/33 RM_M 6 Nominace na člena správní rady Nadačního fondu 

regionální fotbalové Akademie 

Moravskoslezského kraje 

91 

02240/RM1822/33 RM_M 45 Schválení objednávky na zajištění nájemních 

prostor na pořádání konference Ostravské impulzy 

ve vzdělávání 

91 

02241/RM1822/33 RM_M 46 Schválení objednávky na dodavatele sportovního 

materiálu pro projekt Ostravské sportovní hry 

2019-2020 

91 

02242/RM1822/33 RM_M 51 Návrh na zrušení výběrového řízení na člena 

představenstva společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, 

a.s. 

28 

02243/RM1822/33 RM_MZP 2 Návrh na úpravu platu ředitele Národního divadla 

moravskoslezského, příspěvková organizace 

32 

02244/RM1822/33 RM_M 21 Žádost PLATO Ostrava, p.o., o navýšení 

neinvestičního příspěvku na provoz na rok 2019 

42 

02245/RM1822/33 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Koncepce rozvoje kultury 

SMO”, poř. č. 151/2019 

87 

02246/RM1822/33 RM_M 10 Návrh na zapojení statutárního města Ostravy  

jako aplikačního garanta do projektu 

“Optimalizace komunitního plánování sociálních 

služeb na úrovni obcí” 

86 

02247/RM1822/33 RM_M 23 Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci 
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02248/RM1822/33 RM_MZP 1 Návrh na úpravu platu ředitele Zoologické zahrady 

a botanického parku Ostrava, příspěvkové 

organizace s účinností od 1. 10. 2019 

38 

02249/RM1822/33 RM_M 43 Návrh na úpravu položkového rozpočtu festivalu 

Landscape Ostrava 2019 

38 

02250/RM1822/33 RM_M 2 Uzavření darovací smlouvy s IKEA Česká 

republika, s.r.o. 

80 

02251/RM1822/33 RM_M 42 Vystavení objednávky vůči OVANET a.s.            

na nákup a instalaci síťových prvků v organizaci 

Čtyřlístek 

83 

02252/RM1822/33 RM_VZ 13 Veřejná zakázka „Dodávka systému                 

pro monitoring síťového provozu“ poř. č. 176/2019 

83 

02253/RM1822/33 RM_VZ 14 Veřejná zakázka “Obnova výpočetní techniky”, 

poř. č. 94/2019 

83 

02254/RM1822/33 RM_M 25 Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě, nájemních smluv, smluv                 

o výpůjčce a dohody o ukončení nájemní smlouvy 

k pozemkům v souvislosti se stavbami zahrnutými 

do rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

02255/RM1822/33 RM_M 26 „BD Janáčkova – Úprava bytů pro sociální 

bydlení“ - návrh dohody o ukončení smluvního 

vztahu 

05 

02256/RM1822/33 RM_M 30 Návrh na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce 

“Obnova běžeckých okruhů Porubský les - 

kompenzační opatření” 

05 

02257/RM1822/33 RM_M 31 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

0670/2019/OI/VZKÚ ze dne 13.03.2019                  

na realizaci stavby “Rekonstrukce křižovatky           

č. 1021 Českobratrská x Sokolská třída”,              

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

05 

02258/RM1822/33 RM_M 48 Voliéra pro kondora - návrh Dodatku č.1 05 

02259/RM1822/33 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Ozelenění tramvajové trati           

na ulici Dr. Martínka”, poř. č. 130/2019 

05 

02260/RM1822/33 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Rekonstrukce a revitalizace 

Náměstí Republiky - PD a IČ”, poř. č. 174/2019 

05 

02261/RM1822/33 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Domov Korýtko - PD, IČ, AD”, 

poř. č. 71/2019 

05 

02262/RM1822/33 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Výstavba hasičské zbrojnice  

pro SDH Ostrava Proskovice (TDS a BOZP)”,  

poř. č. 152/2019 

05 

02263/RM1822/33 RM_VZ 8 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 

05 

02264/RM1822/33 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Výstavba hasičské zbrojnice     

pro SDH Ostrava - Proskovice”, poř. č. 141/2019 

05 

02265/RM1822/33 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Oprava kanalizace a vodovodu  

v areálu Městské nemocnice Ostrava”, poř. č. 

102/2019 
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02266/RM1822/33 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Oprava budovy odvodňování 

kalu”, poř. č. 142/2019 

05 

02267/RM1822/33 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Cyklopropojení centra s DOV - 

studie, PD a IČ”, poř. č. 178/2019 

05 

02268/RM1822/33 RM_M 1 Povolení výjimky ze stavební uzávěry kolem SDD 

“Jáma č. V (5)” v k.ú. Slezská Ostrava 

89 

02269/RM1822/33 RM_M 27 Návrh na poskytnutí daru a uzavření darovací 

smlouvy na podporu projektu “Festival                        

u příležitosti mezinárodního Dne architektury” 

89 

02270/RM1822/33 RM_M 28 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu 

Změny č.2 Územního plánu Paskov 

89 

02271/RM1822/33 RM_M 29 Posouzení finanční náročnosti 89 

02272/RM1822/33 RM_M 32 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 

do majetku města 

89 

  
 
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 4 Návrh na záměr města nepronajmout část budovy  

v k. ú. Moravská Ostrava 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 33. schůze rady města konané dne 17.09.2019 
  
Usnesení číslo: 02203/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 33. schůze rady města konané dne 17.09.2019 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
města Ostravy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02204/RM1822/33 

(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) schvaluje 

  
členovi představenstva obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., Ing. EXX 

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

smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
členovi představenstva obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., Mgr. PXXXX 

JXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX, 

dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 
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RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 02205/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) jmenuje 

  
členem výboru pro audit obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. Ing. AXXXX 

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

XXXXXXX X XXXXXXXXX 

  

 
RM_M 12 
Návrh na uzavření smlouvy o připojení elektrické požární signalizace 
instalované v objektech statutárního města Ostravy ve správě 
Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02206/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o připojení elektrické požární signalizace objektu na pult centralizované 

ochrany mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 72930 Ostrava, IČO: 

00845451 a Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, 

700 30 Ostrava, IČO: 70884561 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru hospodářské 

správy zabezpečil všechny potřebné úkony spojené s uzavřením smlouvy o připojení elektrické 

požární signalizace objektu na pult centralizované ochrany dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.09.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 17 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02207/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s kácením 1 ks břízy bělokoré o obvodu kmene 125 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 4430/7 - 

ostatní plocha, v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava a 1 ks břízy bělokoré o obvodu kmene            

150 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 4430/4 - ostatní plocha, v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

b) s kácením 2 ks bříz  o obvodech kmenů 160 cm a 165 cm a 1 ks jírovce o obvodu kmene            

230 cm rostoucích na pozemku parc.č. 460/72 - ostatní plocha, v k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava, 

dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení souhlasů s kácením dřevin dle bodu 1a) a vyhotovení a podání žádosti           

o povolení kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany přírody dle bodu 1b) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 20.09.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasů s kácením dřevin a žádosti o povolení kácení dřevin  dle bodu 2) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 20.09.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 18 
Návrh na svěření automobilů Volkswagen E-Golf, model BE23D106           
na elektrický pohon městským obvodům 
  
Usnesení číslo: 02208/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
a) označit  automobil  Volkswagen E-GOLF, model BE23D106 na elektrický pohon, 

VIN: WVWZZZAUZK8914858,  inventární   číslo 184239/MMO, jakožto majetek svěřený 

Úmob Ostrava-Jih 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu “Protokolu o předání a převzetí hmotného majetku” na Úmob Ostrava-Jih dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.10.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) rozhodla 

  
označit  automobil  Volkswagen E-GOLF, model BE23D106 na elektrický pohon, 

VIN: WVWZZZAUZKW918055,  inventární  číslo 184240/MMO, jakožto majetek svěřený 

Úmob Moravská Ostrava a Přívoz 

  

4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu “Protokolu o předání a převzetí hmotného majetku” na Úmob Moravská Ostrava           

a Přívoz dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.10.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
5) rozhodla 

  
označit  automobil  Volkswagen E-GOLF, model BE23D106 na elektrický pohon, 

VIN: WVWZZZAUZK8914963,  inventární  číslo 184245/MMO, jakožto majetek svěřený 

Úmob Hošťálkovice 

  

6) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu “Protokolu o předání a převzetí hmotného majetku” na Úmob Hošťálkovice dle bodu 

5) tohoto usnesení 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.10.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 24 
Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku v katastrálním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti 
  
Usnesení číslo: 02209/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 433/10 - 

ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Muglinov, obec Ostrava) s umístěním stavby “Ostrava-Hrušov 

1400/1, Goodman, přeložka VNv” pro žadatele stavby: NOVPRO FM, s.r.o., Sadová 609, 738 

01 Frýdek-Místek, na základě plné moci zmocnitele: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 

IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 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: 20.09.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasu se stavbou dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 20.09.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 2 
Oprava deformovaných příček objektu PIANO, MSIC a.s., Technologická 
372/2, Ostrava - Pustkovec 
  
Usnesení číslo: 02210/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
o   zadání veřejné zakázky malého rozsahu  firmě  VeSt Ostrava s.r.o.,  Vítkovická 3299/3a, 

702 00 Ostrava, IČO: 47666099  za cenu nejvýše přípustnou 234. 126,- Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.10.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 3 
Havarijní oprava části koryta a propustku bezejmenné vodoteče             
na pozemku parc. č. 2229/335 v k.ú. Krásné Pole 
  
Usnesení číslo: 02211/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  zadání  veřejné zakázky malého rozsahu firmě Miroslav Raška-vodovody a kanalizace s.r.o. 

Ostrava, Heřmanice, Slezská Ostrava, V Korunce 386/34 IČO: 26843099 za cenu nejvýše 

přípustnou 258.833,84,- Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.09.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 8 
Přesun schválených finančních prostředků na spolufinancování           
a předfinancování projektů Infrastruktura ZŠ do roku 2020 
  
Usnesení číslo: 02212/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
50 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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k usnesení č. 04501/RM1418/66 
k usnesení č. 01309/RM1822/22 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou bodu 1) usnesení č. 01309/RM1822/22 ze dne 14.05.2019 pro projekty Infrastruktura 

ZŠ, kterým 

schvaluje v případě úspěšnosti projektu financování projektu v celkové výši 33 162 tis. Kč,            

na zajištění předfinancování projektů ve výši 16 321 tis. Kč v roce 2019, přičemž částka 

obsahuje spolufinancování v maximální výši 1 505 tis. Kč dle příloh č. 1, 2 a 3 předloženého 

materiálu 

a to takto: 

schvaluje v případě úspěšnosti projektu financování projektu v celkové výši 33 162 tis. Kč,           

na zajištění předfinancování projektů ve výši 16 321 tis. Kč v roce 2020, přičemž částka 

obsahuje spolufinancování v maximální výši 1 505 tis. Kč dle příloh č. 1, 2 a 3 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 41 
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci do Programu na podporu 
poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaný z kapitoly 313 - 
MPSV státního rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 02213/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti městského obvodu Slezská Ostrava o dotaci v rámci Programu na podporu 

poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního 

rozpočtu, prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy 

  

2) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

o zabezpečení veškerých podkladů potřebných pro podání souhrnné žádosti statutárním městem 

Ostrava v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování 

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

pro rok 2020 a o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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 Vyřizuje: Richard Vereš, T: 25.10.2019 

 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 9 
Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Zaměstnanost           
pro projekt Sociální pracovník ve škole 
  
Usnesení číslo: 02214/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 00756/RM1822/13 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Operačního programu Zaměstnanost od poskytovatele Česká republika - 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, IČO: 

00551023, pro projekt “Sociální pracovník ve škole” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.12.2021 

 starosta městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

RM_M 3 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jany Secové, 
ředitelky Střediska volného času Korunka, p.o., do Švýcarska (St. 
Gallen) ve dnech 25.-28.10.2019 
  
Usnesení číslo: 02215/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Mgr. Jany Secové, ředitelky  Střediska volného času Korunka, p.o., 

do Švýcarska (St. Gallen) ve dnech 25.-28.10.2019 za účelem účasti na setkání národních 

parlamentů mládeže 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
ředitelce Střediska volného času Korunka, p.o. 

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jana Secová, T: 19.11.2019 

 ředitelka Střediska volného času Korunka, p.o. 

  
 

RM_M 40 
Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci mezi Statutárním městem 
Ostrava a U.S. Embassy in the Czech Republic 
  
Usnesení číslo: 02216/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Memorandum o spolupráci mezi Statutárním městem Ostrava a U.S. Embassy in the Czech 

Republic dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 3 
Vzdání se funkce, návrh na jmenování do funkce a návrh na stanovení 
platu ředitele Městského ateliéru prostorového plánování a architektury, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 02217/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 0179/ZM1822/4 
k usnesení č. 00963/RM1822/16 
k usnesení č. 01552/RM1822/25 
k usnesení č. 01647/RM1822/26 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
vzdání se výkonu funkce ředitele Městského ateliéru prostorového plánování a architektury, 

příspěvkové organizace, pana Ing. Václava Paličky, k 30.9.2019 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
pana Ing. arch. Ondřeje Vysloužila, nar. XXX XX XXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXX do funkce ředitele Městského ateliéru prostorového plánování             

a architektury, příspěvkové organizace, a to na dobu neurčitou od 1. 10. 2019 s plným pracovním 

úvazkem, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) stanovuje 

  
plat Ing. arch. Ondřeje Vysloužila, ředitele Městského ateliéru prostorového plánování                     

a architektury, příspěvkové organizace, s účinností od 1.10.2019 dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 7 
Zajištění financování projektu “Zvýšení propustnosti křižovatek             
v Ostravě” z rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02218/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 09785/RMm1418/29 
k usnesení č. 10177/RM1418/137 
k usnesení č. 01094/RM1822/18 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
v rámci projektu “Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě” předloženého v dotační výzvě 

č. 40 Operačního programu Doprava financování předpokládaných výdajů realizační a čtyřleté 

provozní fáze projektu ve výši 179 448 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru dopravy 

zajistit specifikaci finančních požadavků na spolufinancování a předfinancování projektu 

uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení v rámci kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 30.09.2019 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 35 
Změna Darovací smlouvy k veletrhu EXPO REAL 2019 
  
Usnesení číslo: 02219/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 02011/RM1822/30 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavření Darovací smlouvy v novém znění k veletrhu EXPO REAL 2019, jejímž předmětem           

je bezplatné přijetí daru, mezi statutárním městem Ostrava (obdarovaný) a společností (dárce): 

- Pivovary Staropramen, Nádražní 43/84, Praha 5, PSČ: 150 00, IČO: 24240711 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 5 
Žádost DPO o zařazení tzv. Tyrkysových jízdenek do režimu bezplatné 
přepravy schválené statutárním městem Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02220/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zařazením tzv. Tyrkysových jízdenek do režimu bezplatné přepravy schválené statutárním 

městem Ostrava, jako objednatele v rámci Smlouvy o veřejných službách v přepravě 

cestujících  a poskytnutí kompenzací za veřejné služby a to každoročně do konce platnosti 

Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících  a poskytnutí kompenzací za veřejné 

služby dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 36 
Zpráva o činnosti komisí rady města za I. pololetí roku 2019, vč. 
personální změny v komisi pro bezpečnost a integrovaný záchranný 
systém 
  
Usnesení číslo: 02221/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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zprávu o činnosti komisí rady města za I. pololetí roku 2019 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) odvolává 

  
z funkce člena komise rady města pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém Mgr. 

ZXXXXX HXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXXX dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) jmenuje 

  
za člena komise rady města pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém, místo osoby 

uvedené v bodě 2) tohoto usnesení, Ing. MXXXXXXX PXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, 

bytem: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXdle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Žaloba na určení neplatnosti zástavní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 02222/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o podání žaloby na určení neplatnosti Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem           

ze dne 21.1.2019, uzavřené mezi MORAVIA INVESTING, s.r.o., IČO: 27765610, se sídlem 

Sokolská třída 1944/51, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a 1. Reality Tradeslav s.r.o., IČO: 

277 68 066, se sídlem Jana Šoupala 1597/3, 708 00 Ostrava, a to dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 13 
Zřízení odborné pracovní skupiny rady města pro vytvoření nové 
koncepce bydlení SMO 
  
Usnesení číslo: 02223/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) zřizuje 

  
odbornou pracovní skupinu rady města za účelem zpracování nové koncepce bydlení SMO 
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2) jmenuje 

  
členy odborné pracovní skupiny rady města za účelem zpracování nové koncepce bydlení SMO, 

a to: 

předseda:           -    Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

místopředseda:  -    Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora 

členové: 

- Ing. Stanislav Endel, Ph.D. - VŠB TU Ostrava 

- RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. - VŠB TU Ostrava 

- Prof. Ing. arch. Michal Kohout - ČVUT FA Praha, ústav nauky o budovách 

- Martin Sládeček - Residomo s.r.o., obchodní ředitel 

- Mgr. Ondřej Slach, Ph.D. - OU, Přírodovědecká fakulta, katedra soc. geografie a reg. rozvoje 

- Ing. Libor Tandler - GEMO DEVELOPMENT, s.r.o. 

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

- Ing. David Witosz - místostarosta MOb Moravská Ostrava a Přívoz 

- Markéta Langrová - místostarostka MOb Ostrava - Jih 

- Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D. - starostka MOb Poruba 

- Richard Vereš - starosta MOb Slezská Ostrava 

- Radomíra Vlčková - starostka MOb Vítkovice 

- Mgr. Marek Mikulec, Ph.D. - odbor soc. věcí a zdravotnictví MMO, metodik v oblasti soc. 

bydlení 

- Ing. Marie Obroučková – odbor strategického rozvoje MMO 

- Ing. Ladislav Rožnai - vedoucí odboru majetkového MMO 

- Ing. Kamil Stračánek - odbor majetkový MMO, specialista pro bytový fond v majetku města 

- Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA - vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu MMO 

- Mgr. Zdeněk Živčák, MPA - odbor sociálních věcí a zdravotnictví MMO 

  

3) rozhodla 

  
o výši finanční odměny za účast na 4 jednáních odborné pracovní skupiny rady města za účelem 

zpracování nové koncepce bydlení SMO pro: 

- Prof. Ing. arch. Michala Kohouta ve výši 36.000,- Kč 

- RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D. ve výši 20.000,- Kč 

  

 
RM_M 14 
Návrh předání vodohospodářského majetku do nájmu spol. Ostravské 
vodárny a kanalizace a.s. a záměr pronájmu 
  
Usnesení číslo: 02224/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava v celkové pořizovací 

ceně 9.946.654,27 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000  

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

I. Dokončená investiční akce statutárního města Ostrava v celkové  pořizovací 

ceně 9.854.521,18 Kč  

a) Vodovodní řad č. 1 PE D 90 délky 14,33 m a PE 100 D 50 délky 12,47 m tj. celkové délky 

26,80 m včetně 1 kusu šoupěte DN 80 a vodovodní řad č. 2 PE 100 D 63 délky 24,1 m. 

b) Kanalizační stoky jednotné kanalizace A DN 1200 celkové délky 81,43 m, stoka A.1 DN 800 

délky 8,9 m, stoka A.2 DN 400 délky 11,71 m včetně osazení 3 kusů kanalizačních šachet DN 

1000 a 1 kusu spádišťové kanalizační šachty DN 1000. 

c) Dešťová kanalizace DN 400 délky 78,65 m včetně 3 kusů kanalizačních šachet DN 1000. 

Stavby byly realizovány na pozemcích parc. č. 224/55, parc. č. 751/1, parc. č. 751/9 vše v k. ú. 

Mariánské Hory, obec Ostrava a kolaudovány kolaudačním souhlasem č. 69/19/VH/K ze dne  

25. 4. 2019. Vodní díla byla vybudována v rámci akce “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu   

v ul. Sokola Tůmy v k. ú. Mariánské Hory”, ORG 7346, v pořizovací ceně 9.854.521,18 Kč. 

II. Dlouhodobý drobný hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 92.133,09 Kč, 

který statutární město Ostrava nabylo dodatkem č. 3 ke Koncesní smlouvě 

- č. dokladu FVR177150 od spol. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., navrtávací pásy, domovní 

uzávěry a kanalizační odbočky, v pořizovací ceně 92.133,09 Kč.  

  

2) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 

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

I. Dokončené investiční akce statutárního města Ostravy 

- Kanalizace DN 300 celkové délky 204,76 m včetně 7 kusů kanalizačních šachet DN 1000 

uložená v pozemcích parc. č. 650/1, parc. č. 443 vše v k. ú. Proskovice, obec Ostrava                  

a kolaudována kolaudačním souhlasem č. 99/19/VH/K ze dne 1. 7. 2019. 

- Kanalizace jednotná DN 300, DN 250 celkové délky 1365,05 m  včetně 49 kusů kanalizačních 

šachet DN 1000 a čerpací stanice odpadních vod Vlnitá se dělí na nadzemní a podzemní část             

o rozměrech 6,8 x 6,8 x 5,05 m, výtlačné potrubí D140 PE 100 délky 717,20 m, uložená           

v pozemcích parc. č. 396/2, parc. č. 399, parc. č. 966, parc. č. 402, parc. č. 958/1, parc. č. 497, 

parc. č. 413, parc. č. 423, parc. č. 436, parc. č. 437/2, parc. č. 437/4, parc. č. 446, parc. č. 450/3, 

parc. č. 463/1, parc. č. 463/2, parc. č. 498, parc. č. 967/1, parc. č. 969/1, parc. č. 969/2, parc. č. 

969/3, parc. č. 967/3 vše v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava a parc. č. 4427/23, parc. č. 4427/4 vše 

v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava. Užívání stavby vodního díla bylo povoleno 

rozhodnutím č. 177/19/VH ze dne 15. 3. 2019. 

II. Dlouhodobý hmotný majetek, 

který statutární město Ostrava nabylo darovací smlouvou ev. č. 2470/2019/MJ ze dne 15. 8. 2019 

od fyzické osoby vše v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, a to: 

- vodovod PE 100 D 90 celkové délky 80,01 m včetně 2 kusů hydrantů DN 80, 1 kusu sekčního 
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šoupátka uloženého v pozemku parc. č. 1320/1, 

- splaškovou kanalizaci DN 250 v celkové délky 217,59 m včetně 3 kusů kanalizačních šachet 

DN 1000, uložená v pozemcích parc. č. 1320/1, parc. č. 1323/3, parc. č. 1326/1. Stavby byly 

kolaudovány kolaudačním souhlasem č. 83/19/VH/K ze dne 27. 5. 2019. 

  

3) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal předávací protokoly dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 17.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 15 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem jednotky č. 3037/5, 
Horní 110, O.-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 02225/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít smlouvu o nájmu bytu v rámci projektu “Sociální bydlení               

ve městě Ostrava”, a to jednotky č. 3037/5, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, způsob 

využití - byt, o velikosti 1+kk, umístěné ve 2. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 3037, část 

obce Bělský Les, který stojí na pozemku parc. č. 126/11, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Dubina 

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

JXXXXXXXXX PXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXX XXXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXX Xes, 

na dobu určitou od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020, 

s výší nájemného 60,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc, tj. 2.152,- Kč/měsíc 

plus zálohy na služby spojené s užíváním bytu, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 16 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti 
  
Usnesení číslo: 02226/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

ev. č. 3009/2017/MJ ze dne 9. 10. 2017 

s budoucími oprávněnými: 

XXXX XXXXXX XXXXXXXX, datum narození 5X XXX XXXX 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXá, 

XXXXXXX XXXXXva, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXá, 

XXXX XXXXXXXX, datum narození 21X XX XXXX 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXh, 

XXXXX XXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXa, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

inženýrské sítě vodovodního řadu DN 250 k pozemkům: 

parc.č. 1360/1 – trvalý travní porost, 

parc. č. 1366/4 – orná půda, 

oba v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

XXXXXXXXX XXXXXXk, datum narození XX XXX XXXX 

bydliště XXXXXXXX XX XX XXXX XXX XX XXXXXXXe, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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RM_M 19 
Návrh na zřízení věcných břemen a návrh na uzavření smluv o zřízení 
věcných břemen k pozemkům ve vlastnictví SMO pro společnost 
GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02227/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a provozování STL plynovodu a NTL plynovodu k částem pozemků ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 247/1 – zahrada, 

parc. č. 247/22 – zahrada, 

parc. č. 247/24 – zahrada, 

parc. č. 1156/1 – trvalý travní porost, 

parc. č. 1532/1 – orná půda, 

parc. č. 1547/1 – lesní pozemek, 

parc. č. 445/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 455/1 – zahrada, 

parc. č. 455/2 – zahrada, 

parc. č. 1558 – lesní pozemek, 

parc. č. 1598 – lesní pozemek 

parc. č. 1851/3 – orná půda, 

vše v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, 

parc. č. 86/1 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 86/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1372/1 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1372/27 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1800/2 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2407/1 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 2407/5 – ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 2468/34 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2468/35 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3566/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3566/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3606/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

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

a provozování STL plynovodu a NTL plynovodu k částem pozemků ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 1916/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1916/7 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 1916/8 – ostatní plocha, zeleň, 

vše v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, 

parc. č. 1277/1 – zahrada, 

parc. č. 1293 – zastavěná plocha a nádvoří, 

parc. č. 1216/23 – ostatní plocha, neplodná půda, 

parc. č. 1235/22 – orná půda, 

parc. č. 1235/24 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, 

p. p. č. 402/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

p. p. č. 421/10 – ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 382/78 – ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 382/87 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 390/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 414/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 414/33 – ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 433/2 – ostatní plocha, jiná plocha, 

vše v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

parc. č. 199/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 199/38 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v k. ú. Antošovice, obec Ostrava, 

p. p. č. 53/32 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 281/9 – zahrada, 

p. p. č. 407/6 – trvalý travní porost, 

p. p. č. 533/1 – trvalý travní porost, 

p. p. č. 534 – zahrada, 

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

p. p. č. 604/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 635/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 646/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 646/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 647 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

a provozování STL plynovodu a NTL plynovodu k částem pozemků ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 570/66 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 570/67 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1441/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2825 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2968/52 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3076/1 – ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3077/1 – ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3078/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3078/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3142/2 – ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 3142/13 – ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 3142/15 – ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 3150/1 – ostatní plocha, dráha, 

parc. č. 3165 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3166/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3410 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3460/3– ostatní plocha, neplodná půda, 

parc. č. 3461/28 – ostatní plocha, zeleň, 

vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava, s oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

a provozování STL plynovodu a NTL plynovodu k částem pozemků ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 214/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 792/20 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 792/21– ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 798/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 798/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 993/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 993/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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parc. č. 2701/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3242 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3265/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3265/14 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3265/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 818/16 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2986 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2987/4 – zahrada, 

parc. č. 3265/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3265/13 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3266/1 – ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 818/19 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 835/1 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 835/21 – ostatní plocha, zeleň, 

vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

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

a provozování STL plynovodu a NTL plynovodu k částem pozemků ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 190/78 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 190/79 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 190/90 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 200/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 200/34 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 200/36 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 200/38 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 223/14 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 223/19 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 223/23 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

parc. č. 223/24 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 223/25 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 233/46 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 253/1 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 253/8 – vodní plocha, vodní nádrž umělá, 

parc. č. 267/1 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 302/2 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 302/18 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 304/1 – orná půda, 
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parc. č. 304/38 – orná půda, 

parc. č. 333/18 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 341/7 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 3134/4 – ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3134/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, s oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Návrh na vydání předchozího souhlasu s prodejem pozemků městským 
obvodem Ostrava-Jih a městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 02228/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas s prodejem nemovitého majetku 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 p.p.č. 311/39 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

  

2) vydává 

  
předchozí souhlas s prodejem nemovitého majetku 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 pozemků: 

- p.č.st. 818/2 

- p.č.st. 819/2 

- p.č.st. 820/2 

- p.č.st. 821/2 

- p.č.st. 823/2 

vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

  

3) vydává 
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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 pozemků: 

- parc. č. 1242/44 

- parc. č. 1242/45 

- parc. č. 1242/48 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  

 
RM_M 22 
Návrh na záměr výpůjčky na část pozemků v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, 
návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 
návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Mošnov, obec Ostrava              
a návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Mariánské Hory, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02229/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

-  část pozemku parc.č. 696/1, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené           

o celkové výměře 5 m2, a to část označenou v situačním výkresu jako “A” o výměře 3 m2 a část 

označenou v situačním výkresu jako “B” o výměře 2 m2 

- část pozemku parc. č. 3154/1, orná půda o výměře 11 m2 

- části pozemku parc. č. 3154/2, orná půda o celkové výměře 45 m2, a to část označenou            

v situačním výkresu jako “A” o výměře 15 m2 a část označenou v situačním výkresu jako “B”          

o výměře 30 m2, 

vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava (ul. Místecká x ul. K Nadjezdu), 

dle zákresů 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 část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc.č. 

1913/7, ost. plocha - jiná plocha o výměře 605 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava (ul. Jelínkova x ul. 

Bílovecká) 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava p.p.č. 

813/15, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 29 m2 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov (ul. 

Podnikatelská), 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

4) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava p. p. č. 96/5, 

ost. plocha - ost. komunikace o výměře 23 m2 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (ul. 

Novoveská), 

dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 4/1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 33 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem pozemku v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02230/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků parc. č. 3380/1 - ostatní 

plocha, manipulační plocha, a to části A o výměře 119 m2, části B o výměře 49 m2, části C           

o výměře 9 m2, části D o výměře 35 m2, části E o výměře 49 m2, části F o výměře 204 m2, části G 

o výměře 204 m2 a části H o výměře 180 m2  v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s Břetislavem Fucimanem, se sídlem Na Rybníčku 485/54, 746 01, Opava-Předměstí,                   

IČO 883 29 551 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 30/58  
  

RM_M 34 
Návrh na souhlas s umístěním zpevněné plochy do pozemku                
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, návrh na uzavření smlouvy       
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní 
smlouvy se společností MAHLE Behr Ostrava s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02231/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s užíváním části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy p. p. č. 813/29  - ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, jako sjezdu pro příjezd k pozemku  

p. p. č. 813/79 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, pro: 

MAHLE Behr Ostrava s.r.o. 

se sídlem: Průmyslová 368, 742 51 Mošnov 

IČO: 277 75 763 

v rámci stavby “MAHLE Behr Ostrava s.r.o., rozšíření stávajícího sjezdu”, dle situačního 

snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

části  pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy p. p. č. 813/29 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, jako sjezdu pro příjezd              

k pozemku    p. p. č. 813/79 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mošnov, obec 

Mošnov,  s budoucím oprávněným: 

MAHLE Behr Ostrava s.r.o. 

se sídlem: Průmyslová 368, 742 51 Mošnov 

IČO: 277 75 763 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, a to za podmínky souhlasu Správce programu, kterým  

je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 813/29, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 

30,24 m2 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov (Průmyslová zóna Mošnov) 

se společností 

MAHLE Behr Ostrava s.r.o. 

se sídlem: Průmyslová 368 

742 51 Mošnov 
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IČO: 277 75 763 

za účelem úpravy a rozšíření stávajícího vjezdu do průmyslového areálu v rámci realizace stavby 

“MAHLE Behr Ostrava s.r.o., rozšíření stávajícího sjezdu”, za nájemné ve výši 6,- Kč/m2/rok, tj. 

182,- Kč/ročně, na dobu určitou, nejpozději však do 31. 12. 2022, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, a to za podmínky souhlasu Správce programu, kterým           

je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  

 
RM_M 37 
Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům              
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02232/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV  k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3468/13 - orná půda 

v k. ú. Stará Bělá, 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 k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č.  3861/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Stará Bělá, 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 
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3) rozhodla 

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

a provozování nadzemního vedení přípojky NN 0,4 kV k pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

p. p. č. 495/1 - 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 247 29 035 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

a provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV včetně pojistkové skříně k pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1274 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

v k. ú. Hrušov, 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. 12 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 38 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
pro fyzické osoby 
  
Usnesení číslo: 02233/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

provozování a údržby přípojky splaškové kanalizace v pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 1558 - lesní pozemek, 

v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, s oprávněnými: 

XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX 
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XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 44 
Návrh na záměr výpůjčky a odejmutí nemovitých a movitých věcí v k. ú. 
Skalice u Frýdku - Místku, obec Frýdek - Místek 
  
Usnesení číslo: 02234/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města výpůjčit nemovité věci - pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to 

p.č.st. 919, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, bydlení, p.č.st. 920, 

zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, p.č.st. 944, zastavěná 

plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Skalice, č.e. 124, stavba pro rodinnou rekreaci, p.č.st. 

945, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Skalice, č.e. 125, stavba pro rodinnou 

rekreaci, p.p.č. 1065/1, trvalý trávní porost a p.p.č. 1065/2, zahrada vše v k. ú. Skalice            

u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2 

předloženého materiálu, 

společnosti Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., se sídlem Jahnova 867/12, Mariánské 

Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 286 59 392 

za podmínky, že budou odejmuty nemovité věci městskému obvodu Ostrava-Jih 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelsvu města 

rozhodnout odejmout nemovité věci - pozemky p.č.st. 919, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je stavba: bez čp/če, bydlení, p.č.st. 920, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí           

je stavba: bez čp/če, jiná stavba, p.č.st. 944, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: 

Skalice, č.e. 124, stavba pro rodinnou rekreaci, p.č.st. 945, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je stavba: Skalice, č.e. 125, stavba pro rodinnou rekreaci, p.p.č. 1065/1, trvalý trávní 

porost a p.p.č. 1065/2, zahrada vše v k. ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek 

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

ve znění pozdějších předpisů, ze svěření městskému obvodu Ostrava-Jih 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout odejmout movité věci uvedené v příloze č. 3 předloženého materiálu ze svěření 

městskému obvodu Ostrava-Jih v celkové pořizovací ceně 383 333,60 Kč, v souladu                  

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

pozdějších předpisů 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.10.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
5) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal protokol o účetním předání a převzetí movitých věcí dle bodu 3) tohoto usnesení           

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodně o jejich odejmutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.10.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 49 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku v k. ú. Svinov 
  
Usnesení číslo: 02235/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy k pozemku parc.č. 3118/2 - zahrada v k. ú. 

Svinov 

s nájemcem Františkem Chmelíkem, nar.: 17.4.1951 

bytem: Plk. R. Prchaly 40/23, 708 00 Ostrava-Svinov 

na dobu neurčitou s výší nájemného 122,- Kč/m2/rok 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 50 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 1592/2018/MJ - 
Asociace TRIGON 
  
Usnesení číslo: 02236/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 1592/2018/MJ ze dne 

1. 8. 2018, jejímž předmětem je pronájem nemovitých věcí, a to pozemku parc. č. 844, jehož 

součástí je dům č.p. 878 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. 187/22 - zahrada včetně 

příslušenství, vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem provozování rozvojové 

sociální služby “chráněného bydlení” 

s Asociací TRIGON, o.p.s. 

se sídlem Skautská 1045/3, Poruba, 708 00 Ostrava 

IČO: 270 27 686 

z důvodu úpravy výše nájmu, úpravy limitu pro drobné opravy a refakturaci nákladů na dodávku 

vody, a to tak, že dojde ke: 

- snížení nájemného z 15.765,. Kč/měsíc na 7.882,50 Kč/měsíc 

- snížení limitu pro běžnou údržbu a drobné opravy ze 40.000,- Kč/jedna oprava                  

na 5.000,- Kč/jedna oprava 

- refakturaci nákladů za dodávku vody (vodné a stočné) ze strany pronajímatele nájemci 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 47 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., 
náměstka primátora, na Slovensko (Košice) ve dnech 05.-07.09.2019 
  
Usnesení číslo: 02237/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
30 

  
k usnesení č. 01934/RM1822/29 
  
Rada města 

  
1) projednala 

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

na Slovensko (Košice) ve dnech 05.-07.09.2019 
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RM_M 11 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 02238/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně charakteru části investiční dotace ve výši 3 131 tis. Kč poskytnuté městskému obvodu 

Poruba na projekt Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě na dotaci neinvestiční 

  

2) bere na vědomí 

  
přesun finančních prostředků v rámci účelových oprav komunikací, realizovaných společností 

Ostravské komunikace, a.s. dle bodu C.3. 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 7 033 tis. Kč (A.1.) 

(A.2.) na pol. 4116, ÚZ 104113013, ORJ 120 o 35 tis. Kč 

                                ÚZ 104513013, ORJ 120 o 295 tis. Kč 

          na pol. 4116, ÚZ 35019, ORJ 120 o 226 tis. Kč (A.3.) 

(A.4.) na pol. 4116, ÚZ 109517018, org. 107000000 o 1 270 tis. Kč 

                                ÚZ 109117017, org. 107000000 o 226 tis. Kč 

  

- nedaňové příjmy 

na § 2229, pol. 2132, ORJ 100 o 1 100 tis. Kč (C.2.) 

- běžné výdaje 

(A.1.) na ORJ 135, § 4329, pol. 5011, ÚZ 13011 o 4 911 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 13011 o 1 228 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 13011 o 442 tis. Kč 

          na ORJ 130, § 4329, pol. 5167, ÚZ 13011 o 80 tis. Kč 

                                            pol. 5169, ÚZ 13011 o 20 tis. Kč 

                                            pol. 5173, ÚZ 13011 o 50 tis. Kč 

          na ORJ 180, § 4329, pol. 5151, ÚZ 13011 o 20 tis. Kč 

                                            pol. 5152, ÚZ 13011 o 150 tis. Kč 

                                            pol. 5154, ÚZ 13011 o 80 tis. Kč 

                                            pol. 5166, ÚZ 13011 o 15 tis. Kč 

                                            pol. 5169, ÚZ 13011 o 35 tis. Kč 
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                                            pol. 5194, ÚZ 13011 o 2 tis. Kč 

(A.4.) na ORJ 300, § 3639, pol. 5166, ÚZ 109517018, org. 107000000 o 132 tis. Kč 

                                                             ÚZ 109117017, org. 107000000 o 24 tis. Kč 

          na ORJ 135, § 6171, pol. 5011, ÚZ 109517018, org. 107000000 o 850 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 109517018, org. 107000000 o 211 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 109517018, org. 107000000 o 77 tis. Kč 

                                            pol. 5011, ÚZ 109117017, org. 107000000 o 150 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 109117017, org. 107000000 o 38 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 109117017, org. 107000000 o 14 tis. Kč 

(C.1.) na ORJ 230, § 3639, pol. 5164 o 250 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 5169, ÚZ 92, org. 7322 o 672 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 5169, ÚZ 92 o 1 100 tis. Kč 

na § 2212, pol. 5169, ORJ 100 o 1 100 tis.  Kč (C.2.) 

(C.4.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5175, ÚZ 104513013, org. 94000000 o 3 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 94000000 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 94000000 o 1 tis. Kč 

na § 4379, pol. 5137, ORJ 270 o 350 tis. Kč (C.6.) 

- kapitálové výdaje 

na § 5311, pol. 6123, ÚZ 1020, ORJ 270 o 1 394 tis. Kč (B.1.) 

(C.1.) na ORJ 230, § 3412, pol. 6121, org. 8200 o 3 000 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 8200 o 5 000 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7441 o 48 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 

(A.2.) na ORJ 170, § 3522, pol. 5336, ÚZ 104113013, org. 4241 o 35 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104513013, org. 4241 o 295 tis. Kč 

na § 3592, pol. 5336, ÚZ 35019, ORJ 170, org. 4241 o 226 tis. Kč (A.3.) 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 505 o 3 131 tis. Kč (C.5.) 

                                                                   org. 517 o 12 049 tis. Kč (E.1.) 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, org. 504 o 350 tis. Kč (C.6.) 

z v y š u j e 

- financování 

na pol. 8115, ÚZ 1020, ORJ 120 o 1 394 tis. Kč (B.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3639, pol. 5154, ORJ 230 o 250 tis. Kč (C.1.) 

(C.4.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5169, ÚZ 104513013, org. 94000000 o 3 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 94000000 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 94000000 o 1 tis. Kč 
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- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, org. 7332 o 3 000 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 7332 o 5 000 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7088 o 672 tis. Kč 

                                                                                         o 1 100 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7286 o 48 tis. Kč 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, org. 605 o 3 131 tis. Kč (C.5.)   

s n i ž u j e 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 12 049 tis. Kč (E.1.)           

Městské obvody celkem dle důvodové zprávy (A.1.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13011 o 33 200 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 4329, pol. 5xxx, ÚZ 13011 o 33 200 tis. Kč 

Městský obvod Poruba (C.5.) 

- sníží převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 605 o 3 131 tis. Kč 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 505 o 3 131 tis. Kč 

- sníží kapitálové výdaje 

na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 0506099000000  o 3 131 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 0506099000000   o 3 131 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (E.1.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 517 o 12 049 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxx, org. 17xxxxx000000 o 12 049 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 6 
Nominace na člena správní rady Nadačního fondu regionální fotbalové 
Akademie Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 02239/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) navrhuje 

  
jmenovat za statutární město Ostrava členem správní rady Nadačního fondu regionální fotbalové 

Akademie Moravskoslezského kraje, IČO: 05127246, sídlem náměstí Svatopluka Čecha 518/10, 

702 00 Ostrava-Přívoz, pana Mgr. JXXXXXXX XXXXXXXXXX narozen XXX XXX 

XXXX, trvalé bydliště XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

  

 
RM_M 45 
Schválení objednávky na zajištění nájemních prostor na pořádání 
konference Ostravské impulzy ve vzdělávání 
  
Usnesení číslo: 02240/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na zajištění nájemních prostor na pořádání konference Ostravské impulzy 

pro vzdělávání s organizací Černá louka s.r.o., IČO 26879280, se sídlem Černá louka 3235,  

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, za celkovou částku 192.390,- Kč s DPH dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

  
vedoucí odboru školství a sportu 

podpisem objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 30.09.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšují běžné výdaje na ORJ 140 

na §3299, pol. 5164           o 192 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje na ORJ 140 
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na §3299, pol. 5169           o 192 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 46 
Schválení objednávky na dodavatele sportovního materiálu pro projekt 
Ostravské sportovní hry 2019-2020 
  
Usnesení číslo: 02241/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky dodavatele sportovního materiálu pro projekt Ostravské sportovní hry 

2019-2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové zprávy 

  

2) pověřuje 

  
vedoucí odboru školství a sportu 

podpisem objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 51 
Návrh na zrušení výběrového řízení na člena představenstva 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02242/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 
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doporučení komise v rámci výběrového řízení na výběr člena představenstva společnosti 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., vyhlášeného na základě usnesení rady města č. 01593/RM1822/25 

ze dne 11.6.2019 dle důvodové zprávy předloženého materiálu  

  

2) rozhodla 

  
o zrušení výběrového řízení na výběr člena představenstva společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, 

a.s. specifikovaného v bodě 1) tohoto usnesení z důvodů uvedených v důvodové zprávě 

předloženého materiálu  

  

 
RM_MZP 2 
Návrh na úpravu platu ředitele Národního divadla moravskoslezského, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 02243/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
32 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
plat Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla moravskoslezského, příspěvková organizace, 

s účinností od 01.10.2019 dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Žádost PLATO Ostrava, p.o., o navýšení neinvestičního příspěvku           
na provoz na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 02244/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz na rok 2019 organizaci PLATO Ostrava, 

příspěvková organizace, se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO: 

71294538, ve výši 830 tis. Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3315, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4250   o 120 tis. Kč 

rozpočtová rezerva na ORJ 120   

na § 6409, pol. 5901                                    o 710 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3315, pol. 5331, org. 4250                  o 830 tis. Kč 

  

3) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů organizaci 

PLATO Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava, 

IČO: 71294538,   

- zvýšení neinvestičního příspěvku o 830 tis. Kč 

- snížení neinvestičního příspěvku o 120 tis. Kč 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Koncepce rozvoje kultury SMO”, poř. č. 151/2019 
  
Usnesení číslo: 02245/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu      

s úpravou s dodavatelem: 

Ostravská univerzita 

se sídlem: Dvořákova 138/7, 701 03, Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 61988987 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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za cenu nejvýše přípustnou 790.000,-- Kč bez DPH  

  

 
RM_M 10 
Návrh na zapojení statutárního města Ostravy jako aplikačního garanta 
do projektu “Optimalizace komunitního plánování sociálních služeb          
na úrovni obcí” 
  
Usnesení číslo: 02246/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zapojením statutárního města Ostravy jako aplikačního garanta do projektu Ostravské 

univerzity Fakulty sociálních studií ”Optimalizace komunitního plánování sociálních služeb            

na úrovni obcí”, financovaného z Programu na podporu aplikovaného společenskovědního           

a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA dle předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
Prohlášení o aplikačním garantství (Letter of Intent) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

   

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

zajistit veškeré úkony spojené se zapojením statutárního města Ostravy jako aplikačního 

garanta do projektu dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 17.09.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 23 
Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci 
  
Usnesení číslo: 02247/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 02182/RM1822/32 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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o    uzavření Smlouvy   o   spolupráci v rámci projektu Sociální bydlení  ve  městě Ostrava 

(reg.č.    CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014001)     mezi    Statutárním   městem   Ostrava, 

IČO 00845451,   se   sídlem   Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava   a   společností 

RESIDOMO, s.r.o.,   IČO 05253268,  se   sídlem  Gregorova 2582/3,   Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 1 
Návrh na úpravu platu ředitele Zoologické zahrady a botanického parku 
Ostrava, příspěvkové organizace s účinností od 1. 10. 2019 
  
Usnesení číslo: 02248/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu platu  Ing. Petra Čolase,  ředitele Zoologické zahrady  a  botanického parku Ostrava, 

příspěvkové organizace, IČO: 00373249 s účinností od 1. 10. 2019 dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 43 
Návrh na úpravu položkového rozpočtu festivalu Landscape Ostrava 
2019 
  
Usnesení číslo: 02249/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 10350/RM1418/138 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
změnu účelu čerpání prostředků k usnesení rady města č. 01093/RM1822/18 dle nového 

položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

  
vedoucího odboru strategického rozvoje 

k podpisu objednávky za služby zajišťující produkci mezinárodního semináře Krajina – město - 

veřejný prostor 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.09.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 2 
Uzavření darovací smlouvy s IKEA Česká republika, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02250/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně obdarovaného uzavřít darovací smlouvu s dárcem IKEA Česká republika, s.r.o., IČO: 

27081052, se sídlem Skandinávská 131/1, 155 00 Praha 5, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 42 
Vystavení objednávky vůči OVANET a.s. na nákup a instalaci síťových 
prvků v organizaci Čtyřlístek 
  
Usnesení číslo: 02251/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na nákup a instalaci síťových prvků pro objekty organizace Čtyřlístek - 

centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o. vůči společnosti OVANET a.s.          

se sídlem: Hájkova 1100/13, 702 00, Ostrava, IČO: 25857568, v celkové výši 343 774,- 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: 31.10.2019 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VZ 13 
Veřejná zakázka „Dodávka systému pro monitoring síťového provozu“ 
poř. č. 176/2019 
  
Usnesení číslo: 02252/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na dodávku systému             

pro monitoring a vyhodnocování abnormalit síťového provozu ve vnitřní síti SMO v rozsahu          

dle předloženého materiálu. 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

2. Ing. Mgr. Pavlína Durasová - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

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

4. Tomáš Ježek - OVANET, a.s. 

5. Martin Fribor - OVANET, a.s. 

6. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Bc. Helena Tichavská, MPA - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

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

4. Martin Košec - OVANET, a.s. 

5. Marek Kaňák - OVANET, a.s. 

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí  

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí  

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy  

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 14 
Veřejná zakázka “Obnova výpočetní techniky”, poř. č. 94/2019 
  
Usnesení číslo: 02253/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
83 

  
k usnesení č. 01613/RM1822/25 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
ze zjednodušeného podlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na obnovu výpočetní 

techniky z důvodu uvedeného v předloženém materiálu: 

pro část 1. veřejné zakázky “Obnova výpočetní techniky” - 150 ks osobních počítačů typu 

minidesktop 

účastníka poř. č. 5: 

Vidaron a.s. 

se sídlem: Rudé armády 651/19a, Hranice, 733 01 Karviná 

IČO: 28633652 

  

2) rozhodla 

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

3  předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 

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

na obnovu výpočetní techniky: 

pro část 1. veřejné zakázky “Obnova výpočetní techniky” - 150 ks osobních počítačů typu 

minidesktop - s účastníkem poř. č.  4: 

Scenario s.r.o. 

se sídlem: Pohraniční 1435/86, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava 

IČO:29462177 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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za cenu nejvýše přípustnou 1.852.500,-- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 25 
Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě, 
nájemních smluv, smluv o výpůjčce a dohody o ukončení nájemní 
smlouvy k pozemkům v souvislosti se stavbami zahrnutými do rozpočtu 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02254/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu nájemní”  

k pozemkům parcelní číslo 118/3, parcelní číslo 190/41, parcelní číslo 190/42, parcelní číslo 

190/39, parcelní číslo 190/81 a parcelní číslo 190/40 v katastrálním území Hrabová, obec 

Ostrava,  v souvislosti se stavbou “Cyklistická řešení na ul. Na Rovince” mezi vlastníkem Tesco 

Store ČR a.s., Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100  00, Praha 10, IČO: 45308314 

a budoucím oprávněným statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8,                   

729 30 Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě Smlouvu nájemní”       

k pozemku pozemkové parcelní číslo 654/64 v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava,  v souvislosti se stavbou “Vybavení křižovatky č. 3030 Výškovická x 

Pavlovova”  mezi vlastníkem TANGER computersystems s.r.o., Keltičkova 1298/62, Slezská 

Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 47975067 

a budoucím oprávněným statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 

30 Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o výpůjčce” k pozemku pozemkové parcelní číslo 1095/5 v katastrálním 

území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,  v souvislosti se stavbou “Vybavení křižovatky č. 3030 

Výškovická x Pavlovova SSZ” mezi půjčitelem Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 

494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO: 61974757 

a vypůjčitelem statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 

00845451, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
ukončit dohodou nájemní smlouvu 2635/2013/OI ze dne 15.10.2013 uzavřenou v souvislost           

se stavbou “Cyklostezka Nová Ves - vodárna”. Nájemní smlouvu uzavřela Česká republika - 

Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 IČO: 01312774 jako 

pronajímatel 

a nájemce statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451. 

“Nájemní smlouva” je přílohou č. 9 a bude ukončena “Dohodou o ukončení nájemní smlouvy” 

podle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” k pozemku parcelní 

číslo 2790/7 v katastrálním území Poruba, obec Ostrava, v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce 

vodovodu Přemyšov - Poruba” mezi vlastníkem XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX 

XXXXXXX 

a budoucím oprávněným statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8,            

729 30 Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o výpůjčce” k pozemku parcelní číslo 2790/7 v katastrálním území Poruba, 

obec Ostrava, v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba” 

mezi půjčitelem XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXX 

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX 

a vypůjčitelem statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 

00845451, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” k pozemku parcelní 

číslo 2790/1 v katastrálním území Poruba, obec Ostrava, v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce 

vodovodu Přemyšov - Poruba” mezi vlastníky XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

a budoucím oprávněným statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8,               

729 30 Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
uzavřít “Smlouvu o výpůjčce” k pozemku parcelní číslo 2790/1 v katastrálním území Poruba, 

obec Ostrava, v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba” 

mezi půjčiteli XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a vypůjčitelem statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 

00845451, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 26 
„BD Janáčkova – Úprava bytů pro sociální bydlení“ - návrh dohody         
o ukončení smluvního vztahu 
  
Usnesení číslo: 02255/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo a smlouvou 

příkazní ev. č. 2357/2019/OI zveřejněná v registru smluv dne 08.08.2019 na zpracování 

projektové dokumentace pro realizaci stavby a změny stavby před dokončením včetně výkonu 

inženýrské činnosti pro akci “BD Janáčkova - Úprava bytů pro sociální bydlení” se společností 

Kohl Architekti s.r.o. se sídlem 28.října 960/178, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO 

28597931 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Návrh na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce “Obnova běžeckých 
okruhů Porubský les - kompenzační opatření” 
  
Usnesení číslo: 02256/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce “Obnova běžeckých okruhů Porubský les - 

kompenzační opatření”, se zhotovitelem Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., IČO 25816977, 

se sídlem Antonína Brože, 3124/2, 700 30 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 31 
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0670/2019/OI/VZKÚ ze dne 
13.03.2019 na realizaci stavby “Rekonstrukce křižovatky č. 1021 
Českobratrská x Sokolská třída”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
  
Usnesení číslo: 02257/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0670/2019/OI/VZKÚ ze dne 13.03.2019            

na realizaci stavby “Rekonstrukce křižovatky č. 1021 Českobratrská x Sokolská třída”, v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, se společností STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice,  

158 00 Praha 5, IČO 60838744, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 48 
Voliéra pro kondora - návrh Dodatku č.1 
  
Usnesení číslo: 02258/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke  smlouvě o dílo na realizaci stavby “Voliéry pro kondora 

královského” v ZOO Ostrava, mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č 8, 729 30 

Ostrava, IČO: 00845451 a zhotovitelem: 

GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. 

IČO: 28169522 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Ozelenění tramvajové trati na ulici Dr. Martínka”, poř. 
č. 130/2019 
  
Usnesení číslo: 02259/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01842/RM1822/27 
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Rada města 

  
1) zrušuje 

  
podle ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, otevřené řízení k veřejné zakázce “Ozelenění tramvajové trati na ulici        

Dr. Martínka” z důvodu uvedeného v předloženém materiálu 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce a revitalizace Náměstí Republiky - PD  
a IČ”, poř. č. 174/2019 
  
Usnesení číslo: 02260/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentace pro územní řízení a zajištění související inženýrské činností pro stavbu 

“Rekonstrukce a revitalizace Náměstí Republiky” v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava        

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava 

IČO: 42767377 

za cenu nejvýše přípustnou 863.600,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Domov Korýtko - PD, IČ, AD”, poř. č. 71/2019 
  
Usnesení číslo: 02261/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01361/RM1822/22 
  
Rada města 

  
1) doplňuje 

  
v bodě 2) svého usnesení č. 01361/RM1822/22 ze dne 14.5.2019, ve kterém jmenovala hodnotící 

komisi k veřejné zakázce “Domov Korýtko - PD, IČ, AD”, 
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člena: 

Ing. Renata Žáčková, DiS. - odbor investiční 

náhradníka: 

Mgr. Kateřina Zahrajová - odbor investiční 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Ostrava 
Proskovice (TDS a BOZP)”, poř. č. 152/2019 
  
Usnesení číslo: 02262/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

hasičské zbrojnice pro SDH Ostrava - Proskovice (TDS a BOZP)”, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, se společností: 

CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o. 

se sídlem: 28. října 2092/216, Mariánské Hory, 709 00  Ostrava 

IČO: 48392928 

za cenu nejvýše přípustnou 591.200,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy          
o dílo a smlouvy příkazní 
  
Usnesení číslo: 02263/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy 

příkazní k odstranění stavby na pozemku parc. č. 716 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 

se společností: 

SPAN s.r.o., Kratochvílova 3, 702 00 Ostrava, IČO: 47153521 
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za cenu nejvýše přípustnou 168.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Ostrava - 
Proskovice”, poř. č. 141/2019 
  
Usnesení číslo: 02264/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01920/RM1822/28 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s financováním projektu “Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Ostrava - Proskovice” ve výši 

15.261.001,- Kč bez DPH za podmínky schválení této akce v kapitálovém rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2020 zastupitelstvem města Ostravy 

  

2) rozhodla 

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

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 

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

na realizaci stavby “Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Ostrava - Proskovice” v k. ú. 

Proskovice, obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 2: 

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. 

se sídlem: Karolíny Světlé 958/11, 702 00  Ostrava - Přívoz 

IČO: 64610225 

za cenu nejvýše přípustnou 15.261.001,- Kč bez DPH 

  

3) ukládá 

  
zastupujícímu vedoucímu odboru investičního 

zařadit do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2020 akci “Výstavba hasičské 

zbrojnice pro SDH Ostrava - Proskovice” 

  

 Vyřizuje: Ing. Radek Muťka, T: 23.12.2019 

 zastupující vedoucí odboru investičního 
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RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizace a vodovodu v areálu Městské 
nemocnice Ostrava”, poř. č. 102/2019 
  
Usnesení číslo: 02265/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01700/RM1822/26 
  
Rada města 

  
1) doplňuje 

  
v bodě 2) svého usnesení č. 01700/RM1822/26 ze dne 18. 06. 2019, ve kterém jmenovala 

hodnotící komisi k veřejné zakázce “Oprava kanalizace a vodovodu v areálu Městské nemocnice 

Ostrava”, 

člena: 

Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 

náhradníka: 

Ing. Mgr. Jaroslav Čermák - odbor investiční 

  

 
RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Oprava budovy odvodňování kalu”, poř. č. 142/2019 
  
Usnesení číslo: 02266/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

akce s názvem “Oprava budovy odvodňování kalu, ÚČOV”, v k.ú. Přívoz, obec Ostrava,           

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

SUBLAND-TECH s.r.o. 

Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice 

IČO: 28592611 

za cenu nejvýše přípustnou: 929.916,97 Kč bez DPH 
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RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Cyklopropojení centra s DOV - studie, PD a IČ”, poř. č. 
178/2019 
  
Usnesení číslo: 02267/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

studie a projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení 

včetně výkonu související inženýrské činnosti pro stavbu “Cyklopropojení centra s DOV”             

v k.ú. Vítkovice a Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu                

s:  

Ing. arch. Josef Pleskot 

se sídlem: Komunardů 1529/5, 170 00 Praha 7 

IČO: 14908352 

za cenu nejvýše přípustnou 1.960.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 1 
Povolení výjimky ze stavební uzávěry kolem SDD “Jáma č. V (5)” v k.ú. 
Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02268/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti ve stavební uzávěře stanovené územním 

rozhodnutím č. 75/07-změna vydaným dne 27. 04. 2007 pod č. j. Správ/ÚSŘ/2663-1/06/Chu-R 

pro území vymezené kruhem o poloměru 25 m od osy ústí starého důlního díla „Jáma č. V (5)“  

v k. ú. Slezská Ostrava, a to za účelem umístění a realizace části stavby „Novostavba bytových 

domů Terezie a Lucie“ zasahující do stavební uzávěry dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 27 
Návrh na poskytnutí daru a uzavření darovací smlouvy na podporu 
projektu “Festival u příležitosti mezinárodního Dne architektury” 
  
Usnesení číslo: 02269/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
89 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí daru a uzavření darovací smlouvy na podporu projektu “Festival u příležitosti 

mezinárodního Dne architektury” 

s obdarovaným: KRUH z.s., Londýnská 54, 120 00  Praha 2 

IČO: 26537389 

ve výši: 10.000,- Kč vč. DPH 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 28 
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č.2 Územního 
plánu Paskov 
  
Usnesení číslo: 02270/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text odpovědi k oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu 

Paskov dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Posouzení finanční náročnosti 
  
Usnesení číslo: 02271/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
honorování práce nezávislého odborníka rozpočtáře související se zpracováním posudků           

pro architektonickou soutěž “Rekonstrukce krematoria Ostrava” dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 58/58  
  

RM_M 32 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 02272/RM1822/33 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 

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

• pozemků parc. č. 3121/22, 3121/23, 3123/6, 3148/2, 3148/6 a 3154/16 v k. ú. Polanka     

nad Odrou, pro městský obvod Polanka nad Odrou 

• pozemků parc. č. 3197/4, 3197/18, 3197/19, 3197/31, 3197/40, 3197/45, 3197/46, 

3197/47, 3197/58, 3197/70, 3197/77, 3197/107, 3197/124, 3197/48, 3197/112, 3197/109, 

3197/113 v k. ú. Polanka nad Odrou a parc. č. 3767/42 v k. ú. Svinov pro městský obvod 

Polanka nad Odrou 

  

2) nevydává 

  
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (5), písm. d) obecně závazné vyhlášky města 

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

• nemovitosti - chatky ev. č. 169 stojící na pozemku města parc. č. 2523 v k. ú. Martinov  

ve Slezsku pro městský obvod Martinov 

  

 
 


