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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 15.10.2019 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

02425/RM1822/36 RM_M 0 Schválení programu 36. schůze rady města konané 

dne 15.10.2019 

35 

02426/RM1822/36 RM_M 7 Firemní školka města Ostravy, příspěvková 

organizace - přerušení provozu a termín zápisu 

38 

02427/RM1822/36 RM_M 21 Návrh na prodej přebytečného majetku 

statutárního města Ostravy v užívání Městské 

policie Ostrava 

25 

02428/RM1822/36 RM_M 4 Návrh na schválení zahraniční pracovních cest 

Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady 

Ostrava a botanického parku Ostrava, p.o. do 

Buenos Aires (Argentina) ve dnech 2.-15.11.2019 

01 

02429/RM1822/36 RM_M 22 Objednávka grafických a tiskových služeb na 

realizaci kampaně ,,Ostrava360” na veřejně 

přístupných místech u společnosti 

Mattbox.cz s.r.o. 

01 

02430/RM1822/36 RM_M 31 Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 

20.000 Kč Fakultní nemocnici Ostrava 

01 

02431/RM1822/36 RM_MZP 1 Právní zastoupení ve věci ústavní stížnosti 

společnosti AMÁDEUS REAL, a.s. 

28 

02432/RM1822/36 RM_M 1 Návrh na záměr města neprodat pozemky 

v k. ú. Přívoz a návrh na záměr města nesměnit 

pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, vše obec 

Ostrava 

08 

02433/RM1822/36 RM_M 2 Návrh na předání vodohospodářského majetku 

statutárního města Ostravy do spol. Ostravské 

vodárny a kanalizace a.s. 

08 

02434/RM1822/36 RM_M 5 Návrh na záměr města prodat nemovité věci 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

02435/RM1822/36 RM_M 6 Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti 

a likvidaci movité věci statutárního města Ostravy 

08 

02436/RM1822/36 RM_M 14 Informace o zániku věcného předkupního práva 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

08 

02437/RM1822/36 RM_M 17 Návrh na zřízení věcných břemen a uzavření 

smluv o zřízení věcných břemen s vlastníkem 

pozemků Povodí Odry, státní podnik pro 

oprávněného statutární město Ostrava 

08 

02438/RM1822/36 RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním kabelového vedení 

VN včetně optické infrastruktury a podzemní 

kabelové přípojky NN a uzavření smluv o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 

Distribuce, a.s. 

 

08 
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02439/RM1822/36 RM_M 28 Návrh na souhlas vlastníka pozemku 

s provedením staveb v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, 

pro společnost CONTERA Investment VIII. s.r.o. 

08 

02440/RM1822/36 RM_M 29 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

02441/RM1822/36 RM_M 30 Návrh na uzavření dohody o úhradě za 

bezesmluvní užívání části pozemku 

v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava s fyzickými 

osobami 

08 

02442/RM1822/36 RM_M 32 Sleva z nájmu, odložení termínů splatnosti nájmu 

a prominutí úroků z prodlení na budovu Tandem 

za r. 2019 - MSIC 

08 

02443/RM1822/36 RM_M 33 Návrh na uzavření pachtovní smlouvy v k. ú. 

 Mošnov, obec Mošnov 

08 

02444/RM1822/36 RM_M 34 Návrh na souhlas se stavební úpravou nemovité 

věci v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava a návrh 

dohody o plné moci s právnickou osobou 

08 

02445/RM1822/36 RM_M 35 Návrh na záměr města pronajmout část budovy 

v k. ú. Moravská Ostrava 

08 

02446/RM1822/36 RM_M 36 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku 

parc. č. 1147/19 v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice 

08 

02447/RM1822/36 RM_M 27 Úprava rozpočtu 07 

02448/RM1822/36 RM_M 9 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy 

svěřeného k hospodaření Domu dětí a mládeže, 

Ostrava - Poruba, p. o. 

42 

02449/RM1822/36 RM_M 13 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných 

movitých věcí statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě Dětské 

centrum Domeček, příspěvková organizace, 

IČO 00631956, se sídlem Jedličkova 1025/5, 

700 30 Ostrava - Zábřeh 

40 

02450/RM1822/36 RM_M 23 Návrh na složení pracovní skupiny k naplňování 

Generelu Městské nemocnice Ostrava 

32 

02451/RM1822/36 RM_M 18 Žádost Národního divadla moravskoslezského, 

p.o., o poskytnutí účelového příspěvku na pořízení 

jevištní techniky 

42 

02452/RM1822/36 RM_M 19 Návrh na odpis nedobytných pohledávek 

právnické osoby Národní divadlo 

moravskoslezské, příspěvková organizace 

42 

02453/RM1822/36 RM_M 25 Uzavření Licenční smlouvy na autorská oprávnění 

k dokumentárnímu filmu “Listopad 1989 

v Ostravě” 

87 

02454/RM1822/36 RM_M 24 Předložení žádosti o státní účelovou dotaci 

v rámci II. kola Programu prevence kriminality na 

místní úrovni na rok 2019 Ministerstva vnitra 

 

86 
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02455/RM1822/36 RM_VZ 11 Koncese malého rozsahu “Bikesharing v Ostravě”, 

poř. č. 183/2019 

38 

02456/RM1822/36 RM_M 11 Žádost městského obvodu Ostrava-Jih o 

poskytnutí finančních prostředků na projekt 

“Demolice hřišť na ul. Zimmlerova a ul. 

Horymírova” 

80 

02457/RM1822/36 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Veterinární péče”, 

poř. č. 107/2019 

80 

02458/RM1822/36 RM_M 38 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb 80 

02459/RM1822/36 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Obnova Front-end SAN 

infrastruktury datového úložiště”, poř. č. 164/2019 

83 

02460/RM1822/36 RM_VZ 15 Veřejná zakázka malého rozsahu na nákup 

antivirového programu od spol. Scenario s.r.o. 

83 

02461/RM1822/36 RM_M 12 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” 

v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek, II. 

etapa” 

05 

02462/RM1822/36 RM_M 15 Návrh na uzavření smluv o realizaci překládky sítí 

elektronických komunikací v souvislosti se 

stavbami odboru investičního zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 

pro rok 2019. 

05 

02463/RM1822/36 RM_M 16 Návrh na uzavření smluvních vztahů s ČEZ 

Distribuce, a.s. v rámci přípravy a realizace staveb 

odboru investičního zahrnutými do kapitálového 

rozpočtu statutárního města Ostravy. 

06 

02464/RM1822/36 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Odkanalizování ulic K Odře 

a Smrčkova”, poř.č. 179/2019 

05 

02465/RM1822/36 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Obnovení koryta DVT 

Muglinovský potok”, poř.č. 154/2019 

05 

02466/RM1822/36 RM_VZ 3 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy 

příkazní na BOZP pro stavbu “Kanalizace Nová 

Bělá III. etapa” 

05 

02467/RM1822/36 RM_VZ 4 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy 

příkazní na BOZP pro stavbu “Odkanalizování 

ulic K Odře a Smrčkova v Ostravě - Výškovicích” 

05 

02468/RM1822/36 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizačního 

sběrače D v úseku šachet Š1-Š3” poř. č. 99/2019 

05 

02469/RM1822/36 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Oprava kanalizace a vodovodu 

v areálu Městské nemocnice Ostrava (TDS + 

BOZP)”, poř. č. 157/2019 

05 

02470/RM1822/36 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Areál Zábřeh - energie”, 

poř. č. 161/2019 

05 

02471/RM1822/36 RM_VZ 9 “Odstranění tramvajové smyčky Ostrava - 

Výstaviště”, návrh na zadání veřejné zakázky 

malého rozsahu pro výkon technického dozoru 

investora a koordinátora BOZP 

05 

02472/RM1822/36 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Budova Nové radnice - 

trafostanice”, poř. č. 158/2019 

05 
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02473/RM1822/36 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ve Staré Bělé, 

ulice Mitrovická”, poř. č. 146/2019 

05 

02474/RM1822/36 RM_VZ 14 Veřejná zakázka “Rekonstrukce Sokolské třídy 

(PD+AD+IČ)”, poř. č. 172/2019 

05 

02475/RM1822/36 RM_VZ 16 Veřejná zakázka “Oprava havarijního napojení 

ČOV, ul. Těšínská”, poř. č. 177/2019 

05 

02476/RM1822/36 RM_M 37 Vícepodlažní parkování u ZOO Ostrava - návrh 

Dohody o ukončení smluvního vztahu 

05 

02477/RM1822/36 RM_VZ 19 Veřejná zakázka “Vícepodlažní parkování u ZOO 

(PD+AD+IČ)”, poř. č. 184/2019 

05 

02478/RM1822/36 RM_VZ 18 Veřejná zakázka “Rekonstrukce historické budovy 

bývalých jatek”, poř. č. 186/2019 

05 

02479/RM1822/36 RM_VZ 20 Veřejná zakázka “Městská nemocnice Ostrava – 

Modernizace pavilonu E2”, poř. č. 181/2019 

05 

02480/RM1822/36 RM_M 10 Předchozí souhlas rady města k výpůjčce 

nemovitostí a k nabytí nemovitostí do majetku 

města 

89 

02481/RM1822/36 RM_VZ 17 Soutěž o návrh “Parkovací dům u krajského 

úřadu”, poř. č. 77/2019 

89 

02482/RM1822/36 RM_M 8 Návrh na naložení s přebytečným 

a neupotřebitelným majetkem v užívání 

Magistrátu města Ostravy 

84 

02483/RM1822/36 RM_M 26 Kácení dřeviny na pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 3 Návrh na vypracování projektové dokumentace 

pro územní řízení (DÚR)a dokumentace pro 

provedení stavby (DPS)u nové zahradně-

architektonické úpravy “Svinovského parku” na 

p.č. 44/1 v k.ú. Svinov. 

38 
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RM_M 0 
Schválení programu 36. schůze rady města konané dne 15.10.2019 
  
Usnesení číslo: 02425/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 36. schůze rady města konané dne 15.10.2019 

  

 
RM_M 7 
Firemní školka města Ostravy, příspěvková organizace - přerušení 
provozu a termín zápisu 
  
Usnesení číslo: 02426/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přerušením provozu Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace v době od 

23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s termínem konání zápisu do Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace 

k docházce pro školní rok 2020/2021 dne 15. 5. 2020 od 12:00 do 15:00, pro letní docházku 

2020 s termínem zápisu dne 5. 6. 2020 od 12:00 do 15:00 v místě sídla Firemní školky města 

Ostravy, příspěvkové organizace na Prokešově nám. 8 v Ostravě 

  

 
RM_M 21 
Návrh na prodej přebytečného majetku statutárního města Ostravy 
v užívání Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02427/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
prodat  použité motocykly jakožto přebytečné movité věci panu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx 

xxxx/x, xxx xx xxxxxx - xxxxxxxx; a to: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 7/53  
 

a) Motocykl Kymco Agility 50 MMC, VIN: LC2U6005091303043, RZ 5T4 702, rok 

výroby 2010, obvyklá cena 7 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č.141/6/2019 ze dne 

25.06.2019, zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Petrem Borůvkou 

b) Motocykl Kymco Agility 50 MMC, VIN: LC2U6005091302753, RZ 5T4 701, rok 

výroby 2010, obvyklá cena 6 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č.143/6/2019 ze dne 

07.07.2019, zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Petrem Borůvkou 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s výše uvedeným  kupujícím. 

 

Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě předloženého materiálu. 

  

2) rozhodla 

  
prodat  použitý motocykl jakožto přebytečnou movitou věc panu xxxxxx xxxxxxxx, 

xxxxxxxxxx xxx/x, xxx xx xxxxxxx - xxxxxxx; a to: 

a) Motocykl Kymco Agility 50 MMC, VIN: LC2U6005091302760, RZ 5T4 703, rok 

výroby 2010, obvyklá cena 8 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č.142/6/2019 ze dne 

03.07.2019, zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Petrem Borůvkou 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s výše uvedeným  kupujícím. 

Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě předloženého materiálu. 

  

 
RM_M 4 
Návrh na schválení zahraniční pracovních cest Ing. Petra Čolase, 
ředitele Zoologické zahrady Ostrava a botanického parku Ostrava, p.o. 
do Buenos Aires (Argentina) ve dnech 2.-15.11.2019 
  
Usnesení číslo: 02428/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční   pracovní   cestu  Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava 

a botanického parku Ostrava, p.o. do  Buenos Aires (Argentina)  ve dnech  2.-15.11.2019  za 

účelem účasti na mezinárodní konferenci 

  

2) ukládá 

  
řediteli Zoologické zahrady Ostrava a botanického parku Ostrava, p.o. 

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní  cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Petr Čolas, T: 03.12.2019 

 ředitel Zoologické zahrady Ostrava, p.o. 

  
 

RM_M 22 
Objednávka grafických a tiskových služeb na realizaci kampaně 
,,Ostrava360” na veřejně přístupných místech u společnosti 
Mattbox.cz s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02429/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky grafických a tiskových služeb na realizaci kampaně ,,Ostrava360” na 

veřejně přístupných místech u společnosti Mattbox.cz s.r.o., se sídlem Dvořákova 1041/15, 

702 00  Ostrava, IČO: 01612727 v rozsahu dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

   

vedoucího odboru kancelář primátora 

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

dle bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 
RM_M 31 
Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč Fakultní 
nemocnici Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02430/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
poskytnout finanční dar ve výši 20.000,- Kč Fakultní nemocnici Ostrava, se sídlem                 

17. listopadu 1790/5, Ostrava, 708 52, IČO 00843989, na zdravotnické účely a uzavřít darovací 

smlouvu 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. 

Strana 9/53  
 

 

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

• sníží běžné výdaje 

na § 2143, pol. 5909, ÚZ 7117, ORJ 221 o 20 tis. Kč 

• zvýší neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 

na § 3900, pol. 5339, ÚZ 7117, ORJ 221 o 20 tis. Kč 

  

3) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_MZP 1 
Právní zastoupení ve věci ústavní stížnosti společnosti AMÁDEUS 
REAL, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02431/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří Konečná & Zacha, 

s.r.o., se sídlem Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1, IČO: 27112331, ve věci ústavní stížnosti 

vedené u Ústavního soudu ČR pod sp. zn. 2 ÚS 2131/19, a to za odměnu ve výši 150.000,- Kč 

+ DPH (jednotná sazba celé řízení), vyjma účasti na případném ústním jednání, kdy účast na 

ústním jednání bude účtována vždy dle hodinové sazby ve výši 3.200,- Kč bez DPH za hodinu 

poskytnutých právních služeb, a to dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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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 1 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Přívoz a návrh na 
záměr města nesměnit pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, vše obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02432/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část pozemku p.p.č. 394/1 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

v rozsahu zákresu v příloze č. 1 předloženého materiálu 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu 

 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat pozemek p.p.č. 280/1 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu 

 

  

3) ukládá 

   

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.11.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 2 
Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města 
Ostravy do spol. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
  
Usnesení číslo: 02433/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava v celkové pořizovací ceně 

36.423.247,26 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000 ve 



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

I. Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava v celkové pořizovací ceně 

34.599.200,10 Kč 

- 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 a vybudována v rámci 

investiční akce “Odkanalizování lokality Na Pastvinách”, ORG 7357, v pořizovací ceně 

5.723.275,41 Kč. 

- Kanalizace jednotná DN 300, DN 250 celkové délky 1 365,05 m včetně 49 kusů 

kanalizačních šachet DN 1000, čerpací stanice odpadních vod Vlnitá rozdělená 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, uložené 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 

a vybudováno v rámci investiční akce “Kanalizace splašková v Plesné - část Žižkov”, 

ORG 7080, v pořizovací ceně 28.875.924,69 Kč. 

II. Dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 1.800.000,00 Kč, 

který SMO nabylo darovací smlouvou ev. č. 2470/2019/MJ ze dne 15. 8. 2019 od fyzické 

osoby  v pozemcích v k. ú. Hrabová, obec Ostrava a to: 

- vodovodu PE 100 D 90 celkové délky 80,01 m včetně 2 kusů hydrantů DN 80, 1 kusu 

sekčního šoupátka uloženého v pozemku parc. č. 1320/1, 

- splaškové kanalizace DN 250 celkové délky 217,59 m včetně 3 kusů kanalizačních šachet DN 

1000, uložené 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 

a vybudovány v rámci akce “IS pro RD na parcele 1320/1, ulice Na Hurtě - Hrabová”. 

III. Dlouhodobý hmotný drobný majetek v celkové pořizovací ceně 24.047,16 Kč, 

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

- č. dokladu FVR177656 od spol. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., navrtávací pásy, 

domovní uzávěry a kanalizační odbočky. 

  

2) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal předávací protokoly dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 17.10.2019 

 vedoucí odboru majetkového 



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 5 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Svinov, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02434/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci a to: 

- část pozemku parc. č. 659/62 o výměře 51 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Svinov, která je dle 

geometrického plánu č. 2927-51/2019 vyhotoveného pro k.ú. Svinov, označena jako pozemek 

parc. č. 659/308 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

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

  

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc a to: 

- pozemek parc. č. 802/450  v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Svinov 

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

  

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.11.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 6 
Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti a likvidaci movité věci 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02435/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o neupotřebitelnosti a likvidaci movité věci statutárního města Ostravy - modelu Eiffelova 

věž, vedeného pod inventárním číslem  75250 v pořizovací ceně 213 400,- Kč, umístěné 

v prostorách bývalého areálu MINIUNI Černá louka 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi ve složení: 

předseda Bc. Petr Mlýnek, za odbor hospodářské správy 

členové: Stanislav Tomeček, za odbor hospodářské správy 

              Jozefína Rucká, za odbor majetkový 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil fyzickou likvidaci neupotřebitelné movité věci  s využitím nabídky bezúplatného 

provedení likvidace ze strany Ostravské univerzity v rámci stavby Multifunkční budovy na 

pozemcích bývalého areálu MINIUNI dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

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

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
4) ukládá 

  
likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedené likvidaci 

 

  

 Vyřizuje: Bc. Petr Mlýnek, T: 31.10.2019 

 vedoucí oddělení technického 

  
 
 
 
 
 
 



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 14 
Informace o zániku věcného předkupního práva v k. ú. Pustkovec, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02436/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci, že došlo ke splnění podmínek sjednaných v Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení 

věcného předkupního práva ev.č. 2856/2015/MJ ze dne 9. 11. 2015 ve znění Dodatku č. 1 

ev. č. 2856D1/2018/MJ ze dne 2. 7. 2018 a to k pozemkům: 

parc. č. 4685/97 

parc. č. 4685/100 

parc. č. 4685/101 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

  

 
RM_M 17 
Návrh na zřízení věcných břemen a uzavření smluv o zřízení věcných 
břemen s vlastníkem pozemků Povodí Odry, státní podnik pro 
oprávněného statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02437/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

umístění pilíře k části pozemku parc. č. 3652 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené 

nebo upravené v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s vlastníkem pozemku: 

Povodí Odry, státní podnik 

se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 708 90 021 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

2) rozhodla 

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

umístění mostní konstrukce na částech pozemků: 

parc. č. 626/4 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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parc. č. 1064/2 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

parc. č. 3105/1 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava, s vlastníkem pozemků: 

Povodí Odry, státní podnik 

se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 708 90 021 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Návrh na souhlas s umístěním kabelového vedení VN včetně optické 
infrastruktury a podzemní kabelové přípojky NN a uzavření smluv 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02438/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení VN včetně optické infrastruktury 

HDPE v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2825/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Poruba, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Polanka n. Odrou - kVN z TR Poruba” 

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

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení VN včetně optické infrastruktury 

HDPE k pozemku: 

parc. č. 2825/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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ČEZ Distribuce, a.s. 

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

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 

  

3) souhlasí 

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

města Ostravy: 

parc. č. 753/14 - zahrada 

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

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava-Petřkovice 753/7, NNk” 

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

  

4) rozhodla 

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

a provozování podzemní kabelové přípojky 2x NN 0,4 kV k pozemku: 

parc. č. 753/14 - zahrada 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 28 
Návrh na souhlas vlastníka pozemku s provedením staveb 
v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, pro společnost CONTERA 
Investment VIII. s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02439/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

předpisů, s umístěním staveb: 
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- Rozvojová zóna Ostrava – Hrušov 

- Rozvojová zóna Ostrava – Hrušov – Odstranění vodních děl 

- Podnikatelská zóna Hrušov – Páteřní infrastruktura 

umístěných na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- parc. č. 56/3 – ostatní plocha, zeleň 

- parc. č. 302/31 – zahrada 

- parc. č. 1895/6 – ostatní plocha, jiná plocha 

- parc. č. 1895/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc. č. 1895/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc. č. 2067/4 – ostatní plocha, silnice 

- parc. č. 2070/14 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc. č. 2070/32 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

vše v  k. ú. Hrušov, obec Ostrava 

dle situačních výkresů z projektové dokumentace, které jsou přílohou č. 3/1, 3/2                   a 

3/3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02440/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat: 

- část pozemku parc.č. 563/1 o výměře cca 37 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

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

který je přílohou č. 1/A předloženého materiálu 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat: 

- část pozemku parc.č. 1567/1 o výměře cca 930 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

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

který je přílohou č. 3/B předloženého materiálu  

- část pozemku parc.č. 1568/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

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

který je přílohou č. 3/B předloženého materiálu 
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3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat: 

- část pozemku parc.č. 1567/1 o výměře cca 128 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

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

který je přílohou č.5/B předloženého materiálu 

  

4) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

- část pozemku parc.č. 555/2 o výměře cca 90 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

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

který je přílohou č. 8/B předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.11.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 30 
Návrh na uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání části 
pozemku v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava s fyzickými osobami 
  
Usnesení číslo: 02441/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně věřitele 

uzavřít dohodu o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku p.p.č. 342/6, silnice o výměře 

9 m2 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava (ul. Kubínova) 

s dlužníky 

xxxxxxx xxxxxx, datum narození xx. x. xxxx 

bydlištěm: xxxxxx xxx/xx, xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx 

a 

xxxx xxxxxx, datum narození x. x. xxxx 

bydlištěm: x xxxxxxxx xxx/xx, xxxxxx, xxx xx xxxxx 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 32 
Sleva z nájmu, odložení termínů splatnosti nájmu a prominutí úroků z 
prodlení na budovu Tandem za r. 2019 - MSIC 
  
Usnesení číslo: 02442/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o neposkytnutí slevy ve výši 60% z nájemného za rok 2019 pro společnost Moravskoslezské 

inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, 708 00 Ostrava - Poruba,    

IČO 253 79 631, na objekt TANDEM 

  

2) nesouhlasí 

  
s odkladem splatnosti nájemného po uplynutí termínu pro společnost Moravskoslezské 

inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, 708 00 Ostrava - Poruba,    

IČO 253 79 631, na objekt TANDEM 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhovět žádosti o prominutí úroků z prodlení,  společnosti Moravskoslezské inovační centrum 

Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO 253 79 631, a to 

od 23.7.2019 tedy ode dne podání žádosti do rozhodnutí zastupitelstva města Ostravy 

 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.11.2019 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 33 
Návrh na uzavření pachtovní smlouvy v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 02443/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně propachtovatele o uzavření pachtovní smlouvy na nemovité věci - pozemky 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov  

s pachtýřem Družstvo vlastníků Polanka nad Odrou, se sídlem K Vydralinám 114/5, 725 25 

Ostrava - Polanka nad Odrou, IČO: 136 44 009 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou, a to za podmínky udělení Souhlasu správce 

programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  

2) rozhodla 

  
na straně propachtovatele o neuzavření pachtovní smlouvy na nemovité věci - pozemky 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

s pachtýřem ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava - Kylešovice, se sídlem Bílovecká 1162/167, 747 06 

Opava 6, IČO 253 45 401 

 

  

 
RM_M 34 
Návrh na souhlas se stavební úpravou nemovité věci v k.ú. Pustkovec, 
obec Ostrava a návrh dohody o plné moci s právnickou osobou 
  
Usnesení číslo: 02444/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou užívání části prostor, a to místnosti č. 333 ve 3. NP budovy “TANDEM” v areálu 

Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, č.p. 373, která je součástí pozemku                

parc. č. 4685/21 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 3           

a důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci pro záležitosti spojené se správním řízením týkajícím se stavby, 

v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 předloženého materiálu, mezi zmocnitelem statutárním 
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městem Ostrava a zmocněncem 

MARPO s.r.o.; 28. října 66/201, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 410 330 78,  

zastoupena Tomášem Pavlíkem, jednatelem společnosti 

  

 
RM_M 35 
Návrh na záměr města pronajmout část budovy v k. ú. Moravská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02445/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout nemovité věci - budovu č.p. 1183, která je součástí pozemku  parc. 

č. 3083 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, nesvěřená městskému obvodu, vyjma místností č. 16 - 21 v I.NP - 

viz půdorysy jednotlivých podlaží (příloha č.1 předloženého materiálu) 

  

 
RM_M 36 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 1147/19 
v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice 
  
Usnesení číslo: 02446/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města 

pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to parc. č. 1147/19, orná 

půda, o celkové výměře 165,6 m2  ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to část 

označenou v situačním výkresu jako “A” o výměře 109,6 m2  a část označenou v situačním 

výkresu jako “B” o výměře 56,0 m2 v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 27 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 02447/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 100 000 Kč pro organizaci 

PLATO Ostrava, p.o., na úhradu nákladů souvisejících s projektem “PLATO Bauhaus 100” 

  

2) schvaluje 

  
změnu charakteru části investiční dotace ve výši 3 559 tis. Kč poskytnuté městskému obvodu 

Petřkovice na akci Rekonstrukce kulturního domu Petřkovice na dotaci neinvestiční 

  

3) rozhodla 

  
o poskytnutí investičního transferu ve výši 552 tis. Kč městskému obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz na spolufinancování projektu Výměna plynových kotlů ve vybraných školských 

zařízeních SMO, MOb MOaP - Waldorfská ZŠ a MŠ Ostrava 

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 

(C.3.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5021, ÚZ 7109 o 45 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 7109 o 11 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 7109 o 4 tis. Kč 

(C.4.) na ORJ 135, § 1014, pol. 5424 o 5 tis. Kč 

                               § 6211, pol. 5038 o 2 tis. Kč 

                               § 6112, pol. 5032 o 75 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 5038 o 100 tis. Kč 

na § 2141, pol. 5164, ORJ 221 o 100 tis. Kč (C.6.) 

na § 2219, pol. 5123, ORJ 100 o 10 tis. Kč (C.7.) 

na § 5512, pol. 5171, ORJ 121 o 90 tis. Kč (C.8.) 

na § 3639, pol. 5175, ORJ 210 o 20 tis. Kč (C.9.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7448 o 182 tis. Kč 
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                                                             ÚZ 95, org. 7449 o 31 tis. Kč 

                                § 4357, pol. 6121, ÚZ 107517969, org. 6050 o 4 412 tis. Kč 

                                                              ÚZ 107117968, org. 6050 o 259 tis. Kč 

                                                              ÚZ 107100000, org. 6050 o 519 tis. Kč 

                                § 2219, pol. 6121, org. 3275 o 3 839 tis. Kč 

na § 3312, pol. 6901, ÚZ 1060, ORJ 160 o 1 032 tis. Kč (C.10.) 

(C.11.) na ORJ 210, § 3326, pol. 6121, org. 8255 o 2 500 tis. Kč 

                                 § 2219, pol. 6121, org. 3277 o 4 000 tis. Kč 

- neinvestiční transfery krajům 

(C.2.) na ORJ 180, § 4373, pol. 5323, ÚZ 30 o 490 tis. Kč 

                               § 4374, pol. 5323, ÚZ 30 o 5 305 tis. Kč 

                               § 4351, pol. 5323, ÚZ 30 o 513 tis. Kč 

                               § 4351, pol. 5323, ÚZ 30, org. 43 o 106 tis. Kč 

                               § 4377, pol. 5323, ÚZ 30 o 300 tis. Kč 

                               § 4377, pol. 5323, ÚZ 30, org. 43 o 1 369 tis. Kč 

                               § 4344, pol. 5323, ÚZ 30 o 1 630 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 3326, pol. 5223, ORJ 200 o 30 tis. Kč (C.5.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, ORJ 120, org. 511 o 3 559 tis. Kč (C.12.) 

                                   ÚZ 6330, ORJ 120, org. 602 o 552 tis. Kč (E.2.) 

z v y š u j e 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na §6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 2 142 tis. Kč (E.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5167, ÚZ 7109, ORJ 180 o 60 tis. Kč (C.3.) 

(C.4.) na ORJ 135, § 1014, pol. 5011 o 5 tis. Kč 

                               § 6211, pol. 5424 o 2 tis. Kč 

                               § 6112, pol. 5039 o 75 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 5011 o 100 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5169, ORJ 200 o 30 tis. Kč (C.5.) 

na § 2141, pol. 5179, ORJ 221 o 100 tis. Kč (C.6.) 

na § 5279, pol. 5169, ORJ 200 o 90 tis. Kč (C.8.) 

na § 3635, pol. 5166, ORJ 210 o 20 tis. Kč (C.9.) 

  

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ, § 2321, pol. 6121, org. 7236 o 182 tis. Kč 

                                                      ÚZ 95, org. 7236 o 31 tis. Kč 

                        § 3113, pol. 6121, org. 6315 o 3 539 tis. Kč 

                        § 2212, pol. 6121, org. 3232 o 1 192 tis. Kč 
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                                                      org. 3221 o 340 tis. Kč 

                                                      ÚZ 95, org. 3221 o 119 tis. Kč 

                        § 6409, pol. 6901 o 3 839 tis. Kč 

na § 2212, pol. 6342, ORJ 100, org. 3408 o 10 tis. Kč (C.7.) 

na § 3312, pol. 6121, ÚZ 1060, ORJ 210, org. 8230 o 1 032 tis. Kč (C.10.) 

(C.11.) na ORJ 210, § 3635, pol. 6119 o 2 500 tis. Kč 

                                 § 3699, pol. 6121 o 4 000 tis. Kč 

- neinvestiční transfery krajům 

(C.2.) na ORJ 180, § 4379, pol. 5323 o 8 238 tis. Kč 

                               § 4351, pol. 5323, org. 43 o 106 tis. Kč 

                               § 4377, pol. 5323, org. 43 o 1 369 tis. Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 611 o 3 559 tis. Kč (C.12.) 

                                                                   org. 614 o 2 142 tis. Kč (E.1.) 

s n i ž u j e 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 552 tis. Kč (E.2.) 

Městský obvod Petřkovice (C.12.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 511 o 3 559 tis. Kč 

- sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 611 o 3 559 tis. Kč 

- sníží kapitálové výdaje 

na § 3392, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 1100006000000 o 3 559 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 3392, pol. 5xxx, ÚZ 93, org. 1100006000000 o 3 559 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (E.2.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 602 o 552 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje 

na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ 6330, org. 02xxxxx000000 o 552 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 9 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy svěřeného k hospodaření Domu dětí 
a mládeže, Ostrava - Poruba, p. o. 
  
Usnesení číslo: 02448/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy svěřeného k hospodaření právnické osobě Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, 

příspěvková organizace, IČO: 75080541, se sídlem M. Majerové 23/1722, 708 00 Ostrava - 

Poruba, a to nákladního automobilu skříňového Ford Transit 300S, registrační značka           

5T7 8480, identifikační číslo vozidla (VIN)  WFOPXXBDFP4B36499, v hodnotě                   

279.900,- Kč, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

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

předseda: 

Mgr. Martina Nawrathová - DDM Ostrava - Poruba, p.o. 

členové: 

Zdeněk Král - DDM Ostrava - Poruba, p.o. 

Jozefína Rucká - odbor majetkový MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedovi likvidační komise 

vyhotovit zápis o provedení likvidace majetku organizace 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 13 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných movitých věcí 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 00631956, se 
sídlem Jedličkova 1025/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 02449/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných movitých věcí statutárního města Ostravy, 

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

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

ceně 98.706,-- Kč (příloha č. 1 předloženého materiálu) 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci movitých věcí: 

Předseda: Vítězslav Boháč, technik DCD 

Členové: 

• Kateřina Nováková, účetní 

• Jozefina Rucká - majetkový odbor MMO. 

  

3) ukládá 

  
předsedovi komise vyhotovit zápis o provedení likvidace movitých věcí. 

  

 Vyřizuje: Vítězslav Boháč, T: 19.11.2019 

 technik DCD 

  



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 23 
Návrh na složení pracovní skupiny k naplňování Generelu Městské 
nemocnice Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02450/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
32 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
složení pracovní skupiny k naplňování Generelu Městské nemocnice Ostrava dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 18 
Žádost Národního divadla moravskoslezského, p.o., o poskytnutí 
účelového příspěvku na pořízení jevištní techniky 
  
Usnesení číslo: 02451/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového příspěvku ve výši 1 307 tis. Kč Národnímu divadlu 

moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 Ostrava – 

Moravská Ostrava, IČO 00100528, na pořízení jevištní techniky dle přílohy č. 2 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele 

Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií č. 148/14,      

701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 00100528 

- snížení investičního příspěvku  o 1 700 tis. Kč 

- zvýšení investičního příspěvku o 1 307 tis. Kč 

  

  



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 19 
Návrh na odpis nedobytných pohledávek právnické osoby Národní 
divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 02452/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s odpisem nedobytných pohledávek v celkové výši 340.895,30 Kč právnické osoby Národní 

divadlo moravskoslezské, příspěvkové organizace, ul. Čs. legií č. 148/14,  701 04 Ostrava – 

Moravská Ostrava, IČO 00100528, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 25 
Uzavření Licenční smlouvy na autorská oprávnění k dokumentárnímu 
filmu “Listopad 1989 v Ostravě” 
  
Usnesení číslo: 02453/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně nabyvatele uzavřít Licenční smlouvu mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a poskytovatelem POLAR televize 

Ostrava, s.r.o., se sídlem Boleslavova 710/19, Mariánské Hory, 709 00  Ostrava, 

IČO: 25859838, dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují běžné výdaje 

  na § 2143, pol. 5909, ÚZ 7117, ORJ 221               o    242 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

  na § 3313, pol. 5041, ORJ 160                              o    242 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 



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. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 24 
Předložení žádosti o státní účelovou dotaci v rámci II. kola Programu 
prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019 Ministerstva vnitra 
  
Usnesení číslo: 02454/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu a podání žádosti o státní účelovou dotaci 

v rámci „Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019 - II. kolo“  Ministerstva 

vnitra 

v celkové výši 1.350 tis. Kč na projekt “Ostrava - modernizace dohledových pracovišť 

kamerového systému” 

  

2) schvaluje 

  
finanční participaci města na programu v celkové výši 150 tis. Kč, která je zařazena na ORJ 

180 odboru sociálních věcí a zdravotnictví  

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

zajistit veškeré úkony spojené s přípravou projektu a předložením žádosti pro projekty dle 

bodu 1) tohoto usnesení včetně všech jejích příloh na Ministerstvo vnitra v souladu                           

s podmínkami  “Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2019 - II kolo” 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.10.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  



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 11 
Koncese malého rozsahu “Bikesharing v Ostravě”, poř. č. 183/2019 
  
Usnesení číslo: 02455/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek na koncesi malého rozsahu, jíž předmětem je poskytování 

služeb souvisejících s provozováním systému veřejného sdílení jízdních kol, tzv. bikesharingu 

na území města Ostravy a okolí v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

2. Ing. Václav Palička - odbor strategického rozvoje 

3. Ing. Radek Březina - odbor strategického rozvoje 

4. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

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

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Bc. Jan Ševčík, DiS. - odbor strategického rozvoje 

3. Ing. Daniel Minařík, Ph.D. - odbor strategického rozvoje 

4. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

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

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit všechny potřebné úkony této koncese malého rozsahu 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.03.2020 

 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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RM_M 11 
Žádost městského obvodu Ostrava-Jih o poskytnutí finančních 
prostředků na projekt “Demolice hřišť na ul. Zimmlerova                    a 
ul. Horymírova” 
  
Usnesení číslo: 02456/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 

550.000 Kč vč. DPH městskému obvodu Ostrava-Jih na realizaci projektu “Demolice hřišť na 

ul. Zimmlerova a ul. Horymírova” dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

u statutárního města Ostravy 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

§ 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 93, ORG 504 ............................ o 550 tis. Kč 

- snižují kapitálové výdaje 

§ 3745, pol. 6909, ORJ 190 ......................................................... o 550 tis. Kč 

u městského obvodu Ostrava-Jih 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 93, ORG 504 ............................................. o 550 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 ................................................................ o 550 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 



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 8 
Veřejná zakázka “Veterinární péče”, poř. č. 107/2019 
  
Usnesení číslo: 02457/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 01979/RM1822/29 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za 

podmínky předložení dokladů dle ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na poskytování veterinární péče pro psy umístěné v 

Útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích v letech 2020 a 2021, s účastníkem pod poř. č. 1: 

MVDr. Roman Zedek 

se sídlem: Psohlavců 656/18, 721 00 Ostrava - Svinov 

IČO: 711 04 101 

za jednotkové ceny uvedené v předloženém materiálu. 

  

 
RM_M 38 
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb 
  
Usnesení číslo: 02458/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi společností goodooga s.r.o., IČO: 01497103, se 

sídlem Choceňská 743, Letňany, 199 00 Praha 9 a statutárním městem Ostrava dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Obnova Front-end SAN infrastruktury datového 
úložiště”, poř. č. 164/2019 
  
Usnesení číslo: 02459/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
83 

  
k usnesení č. 02188/RM1822/32 
 
 



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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Rada města 

 
1) rozhodla 

  
o změně zadávacích podmínek k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním 

řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 

na obnovu Front-end Storage Area Network infrastruktury datového úložiště pro potřeby 

statutárního města Ostravy, a to v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 15 
Veřejná zakázka malého rozsahu na nákup antivirového programu od 
spol. Scenario s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02460/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření licenční smlouvy a smlouvy příkazní se 

společností Scenario s.r.o. se sídlem: Pohraniční 1435/86, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava, 

IČO: 29462177 za cenu nejvýše přípustnou 419.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 12 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti se 
stavbou “Kanalizace Folvarek, II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 02461/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

etapa” mezi vlastníkem: 

xxxxxxxx xxxxx, rok nar. xxxx 

bytem xxxxxxxxx xxx/x, xxx xx xxxxxx – xxxxx xxxx 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 

 

2) rozhodla 

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

etapa” mezi vlastníky: 

xxxxxxx xxxxxx, rok nar. xxxxx 

bytem xxxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxx – xxx xxx 

xxxxxxxx xxxxxx, rok nar. xxxx 

bytem xxxxxx xxx/xx,  xxx xx xxxxxx - xxxx xxxx 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

etapa” mezi vlastníky: 

xxxxxx xxxxx, rok nar. xxxx 

xxxxxxxxx xxxxxx, rok nar. xxxx 

bytem xxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxxx - xxxx xxxx 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

etapa” mezi vlastníkem: 

xxxxx xxxxx, rok nar. xxxx 

bytem xxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxx - xxxxx xxxx 

a 

oprávněným: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 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 
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5) rozhodla 

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

etapa” mezi vlastníkem: 

xxxxxxxxx  xxxxx, rok nar. xxxx 

bytem xx xxxxxxxxx xxxx/xx, xxxx xx xxxxxx - xxxx xxxx 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

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

etapa” mezi vlastníkem: 

MVDr. xxxxxxxxx xxxxxx, rok nar. xxxx 

bytem xxxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxx – xxxxx  xxx 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

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

etapa” mezi vlastníkem: 

xxxxxxxx xxxxxx, rok nar. xxxx 

bytem xxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxx - xxxxx xxxx 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

8) rozhodla 

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

etapa” mezi vlastníkem: 

Průmyslové montáže s.r.o. 

Pikartská 1343/68, 716 00 Ostrava - Radvanice 

IČO: 25380206 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 



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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dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Návrh na uzavření smluv o realizaci překládky sítí elektronických 
komunikací v souvislosti se stavbami odboru investičního zahrnutými 
do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019. 
  
Usnesení číslo: 02462/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací                                           

č. VPI/MS/2019/00180  v rámci realizace stavby ORG 7319 Rekonstrukce kanalizace 

a vodovodu v ul. Moravská. se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem 

Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov, IČO: 04084063, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu. 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 

č. VPI/MS/2019/00179 v rámci realizace stavby ORG 5045 Revitalizace parku u Biskubství se 

společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 

PRAHA 3 – Žižkov, IČO: 04084063, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 

  

 
RM_M 16 
Návrh na uzavření smluvních vztahů s ČEZ Distribuce, a.s. v rámci 
přípravy a realizace staveb odboru investičního zahrnutými do 
kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy. 
  
Usnesení číslo: 02463/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
06 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení 

19_SOBS01_4121568093 v rámci akce ORG 1018 Výstavba BD ul. Janáčkova se společností 

ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,                   

IČO: 24729035 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. 

Strana 37/53  
 

2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 

19_SOBS01_4121565188 v rámci akce ORG 6056 Domov Kamenec – přechod z připojení NN 

0,4kV na VN 22 kVse společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 

874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 

19_SOBS01_4121565183 v rámci akce ORG 6056 Domov IRIS – přechod z připojení NN 

0,4kV na VN 22 kV se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení č. Z_S24_12_8120064390 

rámci akce ORG 7091 Kanalizace splašková, Plesná - II. etapa, 2. část se společností ČEZ 

Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 dle 

přílohy č. 4 předloženého materiálu. 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova”,                 
poř.č. 179/2019 
  
Usnesení číslo: 02464/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

“Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova v Ostravě - Výškovicích” v k.ú. Výškovice 

u Ostravy, obec Ostrava dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové:  

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 

3. Ing. Jan Kotala - odbor investiční 
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4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci:    

1. Ing. František Kolařík - člen ZM 

2. Ing. Petr Gelnar - OVAK a.s. 

3. Lukáš Mikula - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.03.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.03.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Obnovení koryta DVT Muglinovský potok”,                
poř. č. 154/2019 
  
Usnesení číslo: 02465/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

koryta DVT Muglinovský potok” v k.ú. Muglinov a Hrušov, obec Ostrava dle předloženého 

materiálu 
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2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové:  

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 

3. Ing. Jan Kotala - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci:    

1. Ing. František Kolařík - člen ZM 

2. Ing. Petr Gelnar - OVAK a.s. 

3. Lukáš Mikula - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.03.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.03.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 3 
Návrh na uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na BOZP pro 
stavbu “Kanalizace Nová Bělá III. etapa” 
  
Usnesení číslo: 02466/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
05 

  
 

 

 

Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 40/53  
 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní na výkon činnosti koordinátora BOZP včetně 

zpracování plánu BOZP pro stavbu “ Kanalizace Nová Bělá III. etapa” se zhotovitelem 

Ing. Jaroslav Chalupa, Nálepkovo náměstí 930/18, 708 00 Ostrava, IČO: 01696891 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to za cenu nejvýše přípustnou 278.000,- Kč 

  

 
RM_VZ 4 
Návrh na uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na BOZP pro 
stavbu “Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova v Ostravě - 
Výškovicích” 
  
Usnesení číslo: 02467/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní na výkon činnosti koordinátora BOZP včetně 

zpracování plánu BOZP pro stavbu “Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova v Ostravě - 

Výškovicích” se zhotovitelem 

SUPERPROJEKT CZ, s.r.o., Zátiší 754, 735 31 Bohumín - Skřečoň, IČ: 07427867 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to za cenu nejvýše přípustnou 283.000,- Kč 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizačního sběrače D v úseku 
šachet Š1-Š3” poř. č. 99/2019 
  
Usnesení číslo: 02468/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01832/RM1822/27 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a 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 “Rekonstrukce kanalizačního sběrače D v úseku šachet Š1-Š3” v k. ú. Přívoz, 

obec Ostrava, s účastníkem pod poř. č. 3: 
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Metrostav a.s. 

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 00014915 

za cenu nejvýše přípustnou: 46 706 528,78 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizace a vodovodu v areálu Městské 
nemocnice Ostrava (TDS + BOZP)”, poř. č. 157/2019 
  
Usnesení číslo: 02469/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

odborného technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi při realizaci staveb „Oprava kanalizace v Městské nemocnici 

v Ostravě“ a „Oprava vodovodu v areálu Městské nemocnice Ostrava“ v k.ú. Moravská 

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

Sdružení TDS s.r.o. 

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

IČO: 28639707 

za cenu nejvýše přípustnou 850 000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Areál Zábřeh - energie”, poř. č. 161/2019 
  
Usnesení číslo: 02470/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Areál Zábřeh - energie”, k.ú. Zábřeh – VŽ, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu s dodavatelem: 
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ELSPOL Elektro s.r.o. 

se sídlem: Stará cesta 230/9, Hrušov, 711 00 Ostrava 

IČO: 25865455 

za cenu nejvýše přípustnou 2.308.941,85 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 9 
“Odstranění tramvajové smyčky Ostrava - Výstaviště”, návrh na zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu pro výkon technického dozoru 
investora a koordinátora BOZP 
  
Usnesení číslo: 02471/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 

výkon technického dozoru, zpracování plánu BOZP a koordinátora BOZP akce “Odstranění 

tramvajové smyčky Ostrava - Výstaviště” se zhotovitelem: 

INKOS - OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo nábř. 696/22, 701 52 Ostrava, IČO: 48394637 

za cenu nejvýše přípustnou 149 000,- Kč bez DPH v zákonné výši dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Budova Nové radnice - trafostanice”, poř. č. 158/2019 
  
Usnesení číslo: 02472/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

„Budova Nové radnice – trafostanice – měření el. energie“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

STING ENERGO, spol. s r.o. 

se sídlem: Opletalova 608/2, Šumbark, 736 01 Havířov 

IČO: 25351508  

za cenu nejvýše přípustnou 653.687,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ve Staré Bělé, ulice Mitrovická”, 
poř. č. 146/2019 
  
Usnesení číslo: 02473/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 02067/RM1822/30 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
ze zjednodušeného podlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na realizaci stavby 

“Oprava vodovodu ve Staré Bělé, ulice Mitrovická” v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, z důvodů 

uvedených v předloženém materiálu, účastníky pod poř. č.: 

1. HYDROSPOR spol. s.r.o. 

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

    IČO: 47666374 

4. ELORA GROUP s.r.o. 

    se sídlem: Oprechtice 71, 739 21 Paskov 

    IČO: 25365517 

  

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 “Oprava vodovodu ve Staré Bělé, ulice Mitrovická” v k.ú. Stará Bělá, obec 

Ostrava, s účastníkem pod poř. č. 3: 

STASPO, spol. s r.o. 

se sídlem: Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 Ostrava 

IČO: 41035704 

za cenu nejvýš přípustnou 8.162.099,80 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 14 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce Sokolské třídy (PD+AD+IČ)”,                
poř. č. 172/2019 
  
Usnesení číslo: 02474/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

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

č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci veřejné zakázky 

“Rekonstrukce Sokolské třídy (PD+AD+IČ)”, v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

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

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

5. Ing. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. František Kolařík - člen ZM 

2. Ing. Libor Folwarczny, Ph. D. - člen ZM 

3. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

   

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí  

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.02.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
4) zmocňuje 

   

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí  

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.02.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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RM_VZ 16 
Veřejná zakázka “Oprava havarijního napojení ČOV, ul. Těšínská”,             
poř. č. 177/2019 
  
Usnesení číslo: 02475/RM1822/36 

(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 havarijního napojení ČOV, ul. Těšínská”, v k.ú. Slezská 

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

Miroslav Raška-vodovody a kanalizace s.r.o. 

sídlo: V Korunce 386/34, 713 00 Ostrava 

IČO: 26843099 

za cenu nejvýše přípustnou 1.573.826,55 Kč bez DPH 

  

 
RM_M 37 
Vícepodlažní parkování u ZOO Ostrava - návrh Dohody o ukončení 
smluvního vztahu 
  
Usnesení číslo: 02476/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

příkazní č. 3237/2017/OI/VZKÚ ze dne 10.11.2017 na zpracování projektové dokumentace pro 

územní řízení a výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí 

pro stavbu  ”Vícepodlažní parkování u ZOO Ostrava”, mezi statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a zhotovitelem 

MARPO s.r.o., 28. října 66/201, 709 00 Ostrava, IČO: 41033078 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_VZ 19 
Veřejná zakázka “Vícepodlažní parkování u ZOO (PD+AD+IČ)”,               
poř. č. 184/2019 
  
Usnesení číslo: 02477/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby “Vícepodlažní parkování u 

 ZOO” v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

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

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 

3. Mgr. Kateřina Zahrajová - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 28.02.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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4) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

k podpisu všech dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu 

smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 28.02.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 18 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek”,  poř. 
č. 186/2019 
  
Usnesení číslo: 02478/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby “Rekonstrukce historické 

budovy bývalých jatek pro účely Galerie Plato Ostrava” v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 

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

4. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 

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

6. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. František Kolařík - člen ZM 

2. Ing. Libor Folwarczny, Ph. D. - člen ZM 

3. Ing. Petra Kopřivová - odbor investiční 

4. Ing. Marcela Grygarová - odbor investiční 

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

6. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 
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3) ukládá 

   

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí  

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
4) zmocňuje 

   

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí  

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 20 
Veřejná zakázka “Městská nemocnice Ostrava – Modernizace pavilonu 
E2”, poř. č. 181/2019 
  
Usnesení číslo: 02479/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby „Městská nemocnice 

Ostrava – Modernizace pavilonu E2“, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu 

předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 

2. Ing. Petra Kopřivová - odbor investiční 

3. Ing. Marcela Grygarová - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

6. Ing. Jaromír Sládek - Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 

7. Jan Kania - PPS Kania s.r.o. 
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náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

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

3. Ing. Jaroslav Čermák - investiční odbor 

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

6. MUDr. Petr Uhlig - Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 

7. Ing. David Foldyna - PPS Kania s.r.o. 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.04.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.04.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 10 
Předchozí souhlas rady města k výpůjčce nemovitostí a k nabytí 
nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 02480/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (9), písm. u) bod 4 a s čl. 7, odst. (3), písm. c) 

obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 

změn a doplňků, k: 

• nabytí části pozemku parc. č. 1046/2 v k. ú. Krásné Pole, pro městský obvod Krásné 

Pole 
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• nabytí části pozemků parc. č. 756/2, parc. č. 756/11 a parc. č. 877/2 v k. ú. Mariánské 

Hory, pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

• výpůjčce části pozemků parc. č. 2368/1 a parc. č. 3180/49 v k. ú. Polanka nad Odrou, 

pro městský obvod Polanka nad Odrou 

  

 
RM_VZ 17 
Soutěž o návrh “Parkovací dům u krajského úřadu”, poř. č. 77/2019 
  
Usnesení číslo: 02481/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
89 

  
k usnesení č. 01537/RM1822/24 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
ze soutěže o návrh vyhlášené k řešení projektu “Parkovací dům u krajského úřadu” z důvodů 

uvedených v zápise z vyhodnocení splnění soutěžních podmínek a jejich přezkoušení: 

účastníka s návrhem č. 13 

Ondřej Vápeník 

Ke Kurtům 374, 142 00 Praha, Česká republika 

IČO: 085 04 580 

účastníka s návrhem č. 33 

JSME ARCHITEKTI s.r.o. 

Osadní 799/26, 170 00 Praha, Česká republika 

IČO: 077 96 871 

  

2) rozhodla 

  
na základě stanoviska poroty uvedeného v protokolu z hodnotícího zasedání o výběru 

nejvhodnějšího návrhu a o pořadí soutěžních návrhů na oceněných místech k soutěži o návrh 

dle § 145 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

na řešení projektu “Parkovací dům u krajského úřadu”, následovně: 

1. cena - návrh na nejvýše oceněném místě 

účastník s návrhem č. 11 

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. 

Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava, Česká republika 

IČO: 277 87 443 

cena - 700.000,- Kč 
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2. cena - účastník s návrhem č. 26 

Sollaron architects, s.r.o. 

Bratří Žůrků 704/1b, 617 00 Brno, Česká republika 

cena - 500.000,- Kč 

3. cena - účastník s návrhem č. 23 

ZALUBEM s.r.o. 

Náměstí Osvoboditelů 820, 500 03 Hradec Králové 

cena - 400.000,- Kč 

 

  

3) rozhodla 

  
na základě stanoviska poroty uvedeného v protokolu z hodnotícího zasedání v soutěži o návrh 

na řešení projektu “Parkovací dům u krajského úřadu” o odměnění vybraných návrhů, které 

přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, následovně: 

návrh účastníka č. 20 

Fránek Architects s.r.o. 

Kamenná 835/13, 639 00 Brno, Česká republika 

IČO: 018 70 319 

odměnou - 100.000,- Kč 

návrh účastníka č. 31 

YOUNG.S architekti.s.r.o. 

Béžová 3960/8, 851 07 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 524 89 353 

odměnou - 100.000,- Kč 

  

 
RM_M 8 
Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem 
v užívání Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02482/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v rozsahu 

a způsobem dle důvodové zprávy předloženého materiálu -  fyzickou likvidací a darováním 
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2) jmenuje 

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

2/2007 pro evidenci majetku” a jmenuje její členy:   

předseda: 

Ing. René Bartoš - vedoucí oddělení údržby odboru hospodářské správy                     

členové: 

Petr Hučík - technik IT podpory  Ovanet a.s. 

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

Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské 

správy                                                                               

  

3) rozhodla 

  
o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu darovací smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

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

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 26 
Kácení dřeviny na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02483/RM1822/36 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s kácením 1 ks olše lepkavé o obvodu kmene 126 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 200/20 - 

vodní plocha, v k.ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení souhlasu s kácením dřeviny dle bodu 1) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 18.10.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasu s kácením dřeviny dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 18.10.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

 


