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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 12.02.2019 
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.

00610/RM1822/11 RM_M 0 Schválení programu 11. schůze rady města konané 
dne 12.02.2019 

35 

00611/RM1822/11 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

45 

00612/RM1822/11 RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

45 

00613/RM1822/11 RM_M 4 Informace o podané žádosti o dotaci na projekt 
„Kulturní akce v městském obvodě Stará Bělá 
v roce 2019“ 

50 

00614/RM1822/11 RM_M 5 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na projekt „Ze školních 
lavic do přírody – ozdravný pobyt 
pro michálkovické prvňáčky“ 

50 

00615/RM1822/11 RM_M 6 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na projekt „Ozdravný 
pobyt pro michálkovické předškoláčky“ 

50 

00616/RM1822/11 RM_M 7 Návrh na pojmenování nové ulice v lokalitě bývalé 
mototechny v k. ú. Stará Plesná 

50 

00617/RM1822/11 RM_M 29 Ozdravné pobyty Moravskoslezského kraje 2018 50 
00618/RM1822/11 RM_M 30 Podání žádosti o dotaci z programu Regenerace 

veřejných prostranství na sídlištích pro projekt „RS 
- Ostrava, Fifejdy II - XI. etapa, část A” 

50 

00619/RM1822/11 RM_M 31 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady 
a botanického parku Ostrava, p. o., do Konga 
(Brazzaville) ve dnech 25. 2. - 16. 3. 2019 

01 

00620/RM1822/11 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Televizní pořad Ostravské 
minuty”, poř. č. 25/2019 

01 

00621/RM1822/11 RM_M 3 Návrh na jmenování členů správní rady obecně 
prospěšné společnosti Janáčkův máj, o.p.s. 

28 

00622/RM1822/11 RM_M 41 Návrh na podání předběžného opatření 28 
00623/RM1822/11 RM_M 43 Vyhlášení výběrového řízení 28 
00624/RM1822/11 RM_M 27 Plán činnosti Firemní školky města Ostravy, 

příspěvkové organizace na rok 2019 
38 

00625/RM1822/11 RM_M 28 Projektový tým pro projekty „Parkování ve městě”  38 
00626/RM1822/11 RM_M 34 Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace Ostravské organizaci vozíčkářů, spolku, na 
zabezpečení alternativní dopravy imobilních 
občanů 

09 

00627/RM1822/11 RM_M 2 Návrh dohody o plné moci se spol. HydroIdea s.r.o. 
k odstranění části veřejného vodovodu 
ve  vlastnictví statutárního města Ostravy 

08 
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00628/RM1822/11 RM_M 19 Návrh na souhlas s realizací úpravy nivelety 
koryta, uzavření smlouvy o výpůjčce s DIAMO, 
s. p. 

08 

00629/RM1822/11 RM_M 20 Návrh na souhlas vlastníka komunikace 
s umístěním trvalého dopravního značení v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov, a v k. ú. Sedlnice, obec 
Sedlnice, pro OSTRAVA AIRPORT 
MULTIMODAL PARK s.r.o. 

08 

00630/RM1822/11 RM_M 21 Návrh na souhlas s umístěním přípojky, uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
a nájemní smlouvy, dodatku ke smlouvě o zřízení 
služebnosti, smluv o zřízení služebnosti 

08 

00631/RM1822/11 RM_M 22 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
s OVANET a.s. 

08 

00632/RM1822/11 RM_M 23 Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení 
přípojky NN, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení 
věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, 
a. s. 

08 

00633/RM1822/11 RM_M 24 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti pro DIAMO, státní podnik 
a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene pro GasNet, s.r.o. 

08 

00634/RM1822/11 RM_M 25 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 
Zábřeh-Hulváky, k. ú. Mariánské Hory a k. ú. 
Proskovice, obec Ostrava 

08 

00635/RM1822/11 RM_M 26 Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti 
a likvidaci movitých věcí - 5 ks parkovací 
automaty 

08 

00636/RM1822/11 RM_M 33 Návrh na záměr výpůjčky částí pozemku 
parc. č. 1753/65 v k. ú. Vřesina u Bílovce, obec 
Vřesina Návrh na záměr pronájmu částí pozemku 
parc. č. 1655 v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava Návrh 
na záměr pronájmu částí pozemku parc. č. 1649/1 
v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava 

08 

00637/RM1822/11 RM_M 37 Návrh na záměr města vypůjčit části pozemků 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava a v k. ú. 
Dubina u Ostravy, obec Ostrava, návrh na záměr 
nepropachtovat pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava 

08 

00638/RM1822/11 RM_M 48 Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu 
na část pozemku v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec 
Ostrava s JTA - Holding, spol. s r.o. 

08 
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00639/RM1822/11 RM_M 49 Návrh na souhlas s umístěním stavebního objektu 
do pozemků ve vlastnictví SMO v k. ú. Přívoz, 
obec Ostrava, a návrh na uzavření nájemní 
smlouvy se společností EBG Plastics CZ s.r.o. 

08 

00640/RM1822/11 RM_M 50 Návrh na záměr města změnit pachtovní smlouvu 
v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

08 

00641/RM1822/11 RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Technicko-ekonomická analýza 
lokality Bedřiška”, poř. č. 003/2019 

08 

00642/RM1822/11 RM_M 17 Návrh na uzavření Přílohy Rámcové smlouvy 
o platebních a bankovních službách s PPF bankou, 
a. s., pro zavedení elektronického bankovnictví 

07 

00643/RM1822/11 RM_M 32 Úprava rozpočtu 07 
00644/RM1822/11 RM_M 51 Postup ve správním řízení vedeném 

Úřadem  pro ochranu hospodářské soutěže 
sp. zn. ÚOHS-S0189/2018/VS 

07 

00645/RM1822/11 RM_M 10 Žádost Seven Days Agency, s.r.o., o navýšení 
účelové neinvestiční dotace na realizaci významné 
sportovní akce „City Cross Sprint Ostrava 2019“ 
o 300 tis. Kč 

91 

00646/RM1822/11 RM_M 44 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 
do vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory 
Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková 
organizace, IČO 70631824, se sídlem 
Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské 
Hory 

41 

00647/RM1822/11 RM_M 45 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 
Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, 
se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - 
Moravská Ostrava 

40 

00648/RM1822/11 RM_M 15 Plán činnosti Zoologické zahrady a botanického 
parku Ostrava, příspěvkové organizace na rok 2019 

38 

00649/RM1822/11 RM_M 16 Zvýšení neinvestičního příspěvku na rok 2019 
o 2 549 tis. Kč pro Zoologickou zahradu 
a botanický park Ostrava, přísp. org. za účelem 
dokrytí mzdových nákladů z důvodu legislativních 
změn 

38 

00650/RM1822/11 RM_M 1 Návrh na spolupráci společnosti REMA AOS, a.s., 
se Statutárním městem Ostravou v oblasti zpětného 
odběru obalů z odpadů 

80 

00651/RM1822/11 RM_M 12 Účelový neinvestiční transfer z Fondu pro děti 
ohrožené znečištěním ovzduší městskému obvodu 
Nová Bělá na spolufinancování ozdravných pobytů 
z programu Moravskoslezského kraje „Ozdravné 
pobyty pro děti předškolního věku ŽPZ/04/2018“ 

80 
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00652/RM1822/11 RM_M 36 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 
životního prostředí města Ostravy Regionálnímu 
centru EIA s.r.o. na pořádání „Mezinárodní 
konference EIA/SEA 2019“ 

80 

00653/RM1822/11 RM_M 9 Návrh na uzavření smluv o zajištění přeložek 
plynárenských zařízení v souvislosti se stavbami 
odboru investičního, zahrnutými do kapitálového 
rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

00654/RM1822/11 RM_M 35 Návrh na uzavření „Smluv o uzavření budoucích 
smluv o zřízení věcného břemene” v souvislosti 
se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu 
statutárního města Ostravy 

05 

00655/RM1822/11 RM_M 38 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
a smlouvě příkazní č. 1948/2018/OI/VZKÚ akce 
„Rekonstrukce a revitalizace Náměstí Republiky - 
DÚR + IČ” 

05 

00656/RM1822/11 RM_M 39 „Vodovod ul. P. Křičky”. Návrh na uzavření 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
3222/2017/OI/VZKÚ 

05 

00657/RM1822/11 RM_M 40 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 2906/2018/OI/VZKÚ ze dne 13.08.2018 
ke stavbě „Energetické úspory v areálu MNO – 
část I” ID projektu: 0027/17 

05 

00658/RM1822/11 RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Kanalizace splašková Plesná - 
II. etapa, II. část”, poř. č. 7/2019 

05 

00659/RM1822/11 RM_VZ 6 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní pro 
stavbu „Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - 
Poruba - BOZP” 

05 

00660/RM1822/11 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Transformace Domova 
Na Liščině II.”, poř. č. 164/2018 

05 

00661/RM1822/11 RM_VZ 9 Veřejná zakázka „Rekonstrukce SSZ křižovatky 
Českobratrská č. 1021 x Sokolská třída”, 
poř. č. 302/2018 

05 

00662/RM1822/11 RM_VZ 10 Veřejná zakázka „Voliéra kondora královského 
II.”, poř. č. 259/2018 

05 

00663/RM1822/11 RM_VZ 11 Veřejná zakázka „Levobřežní – revitalizace 
nábřeží Ostravice za výstavištěm Černá louka 
(IZ+PD+IČ+AD)”, poř. č. 17/2019 

05 

00664/RM1822/11 RM_M 13 Návrh na rozhodnutí o vyřazení dlouhodobého 
nehmotného majetku 

89 

00665/RM1822/11 RM_M 14 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 
do majetku města 

89 

00666/RM1822/11 RM_M 42 Rozhodnutí o vrácení pojistného plnění 89 
00667/RM1822/11 RM_M 46 Architektonicko-výtvarná soutěž o návrh na řešení 

„Památníku válečných veteránů” 
89 

00668/RM1822/11 RM_M 47 Soutěž o titul Ostravská stavba roku 2018 89 
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00669/RM1822/11 RM_VZ 8 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a o uzavření smlouvy na zhotovení studie 
„oddychová zóna” na Masarykově náměstí 

89 

00670/RM1822/11 RM_M 11 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o prodeji stravenek 
č. 02574/1999/HOS ze dne 26. 2. 1996 z důvodu 
aktualizace této smlouvy a doplnění o podmínky 
pro zpracování osobních údajů 

84 

00671/RM1822/11 RM_VZ 1 Přístup do právního informačního systému 
Beck-online na období od 03/2019 do 02/2020 

84 

00672/RM1822/11 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Provozování veřejných toalet 
a úklid místností - Terminál Hranečník”, 
poř. č. 298/2018 

84 

00673/RM1822/11 RM_M 8 Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti statutárního 
města Ostravy a jeho orgánů v oblasti poskytování 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů 

21 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.

 RM_M 18 Žádost o mimořádnou dotaci společnosti 
T.T.TRADE-VÍTKOVICE, a.s. a společnosti 
TRIKAM s.r.o. 

91 

 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

45 

 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o. 

45 
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RM_M 0 
Schválení programu 11. sch ůze rady m ěsta konané dne 12.02.2019 
  
Usnesení číslo: 00610/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 11. schůze rady města konané dne 12.02.2019 

  
 

RM_VH 3 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00611/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem 
Čs. Armády 20, Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ 710 00, IČO 476 74 725, jejímž jediným 
akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2019 a parametrů motivačního 
systému odměňování člena TOP managementu společnosti Technické služby, a.s. Slezská 
Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

podnikatelský plán pro rok 2019 společnosti Technické služby, a.s. Slezská 
Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) určuje 
  

a souhlasí s motivačním systémem odměňování člena TOP managementu společnosti Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava pro rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
4) schvaluje 
  

smlouvu o výkonu funkce mezi společností Technické služby, a.s. Slezská Ostrava a členem 
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představenstva společnosti dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
5) ukládá 
  

představenstvu společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 
realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 
na rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Pavel Kollár, T: 30.06.2020
 předseda představenstva společnosti 
  

 
RM_VH 4 
Výkon p ůsobnosti valné hromady obchodní spole čnosti Krematorium 
Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00612/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších 
předpisů, obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s., se sídlem Těšínská 710, 
Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ 710 07, IČO: 253 93 430, jejímž jediným akcionářem 
je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2019 a parametrů motivačního 
systému  pro rok 2019 společnosti Krematorium Ostrava, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) schvaluje 
  

podnikatelský plán na rok 2019 společnosti Krematorium Ostrava, a.s., za podmínky navýšení 
plánovaného hospodářského výsledku před zdaněním o 104.681 Kč 

  
3) určuje 
  

a souhlasí s motivačním systémem odměňování člena TOP managementu společnosti 
Krematorium Ostrava, a.s., pro rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 
přílohy Upravený hospodářský výsledek dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 9/56 
  

4) schvaluje 
  

novou smlouvu o výkonu funkce mezi společností Krematorium Ostrava, a.s. a členem 
představenstva společnosti dle  přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
5) ukládá 
  

členu představenstva společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 
realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 
na rok 2019 dle upravené přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Ivo Furmančík, T: 30.06.2020
 člen představenstva společnosti 
  

 
RM_M 4 
Informace o podané žádosti o dotaci na projekt „Kulturní akce 
v městském obvod ě Stará Bělá v roce 2019“ 
  
Usnesení číslo: 00613/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o zahájené přípravě a podané žádosti o dotaci na projekt „Kulturní akce v městském 
obvodě Stará Bělá v roce 2019“,  z dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti 
kultury na rok 2019 (PPA 2019)” vyhlášeného Moravskoslezským krajem, IČO: 70890692, 
se sídlem 28. října 117, Ostrava 

  
2) žádá 
  

městský obvod Stará Bělá 
o zajištění veškerých úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 20.12.2019
 starosta městského obvodu Stará Bělá 
  

 
 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 10/56 
  

RM_M 5 
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpo čtu Moravskoslezského 
kraje na projekt „Ze školních lavic do p řírody – ozdravný pobyt 
pro  michálkovické prv ňáčky“ 
  
Usnesení číslo: 00614/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která má být 
uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Michálkovice 
a poskytovatelem Moravskoslezským krajem (28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692) 
na financování projektu „Ze školních lavic do přírody – ozdravný pobyt pro michálkovické 
prvňáčky“ z dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol 
(ŽPZ/05/2018)“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) žádá 
  

městský obvod Michálkovice 
o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Martin Juroška, Ph.D., T: 30.06.2019
 starosta městského obvodu Michálkovice  
  

 
RM_M 6 
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpo čtu Moravskoslezského 
kraje na projekt „Ozdravný pobyt pro michálkovické předškolá čky“ 
  
Usnesení číslo: 00615/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která má být 
uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Michálkovice 
a poskytovatelem Moravskoslezským krajem (28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692) 
na financování projektu „Ozdravný pobyt pro michálkovické předškoláčky“ z dotačního 
programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku ŽPZ/04/2018“ dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

městský obvod Michálkovice 
o zabezpečení úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Martin Juroška, Ph.D., T: 30.06.2019
 starosta městského obvodu Michálkovice  

 
 

RM_M 7 
Návrh na pojmenování nové ulice v lokalit ě bývalé mototechny 
v k. ú. Stará Plesná 
  
Usnesení číslo: 00616/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na pojmenování nové ulice, na pozemku parc. č. 895 v k. ú. Stará Plesná, v lokalitě 
bývalé mototechny v Ostravě - Plesné, s napojením na ulici Karla Svobody,  názvem „Nové 
Dvory” 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Pavel Hrbáč, T: 06.03.2019
 starosta městského obvodu Plesná 
  

 
RM_M 29 
Ozdravné pobyty Moravskoslezského kraje 2018 
  
Usnesení číslo: 00617/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o zahájené přípravě a podané  žádosti o dotaci k projektu „Ozdravný pobyt pro žáky 
1. stupně Základní a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p. o.” v rámci dotačního 
programu Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol  (ŽPZ/05/2018) z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje  

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

informaci o zahájené přípravě a podané  žádosti o dotaci k projektu „Ozdravný pobyt pro děti 
předškolního věku Základní a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p. o.” v rámci 
dotačního programu Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku  (ŽPZ/04/2018) z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje 

  
3) žádá 
  

městský obvod Ostrava-Jih 
zabezpečit všechny úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.12.2019
 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 
  
4) žádá 
  

městský obvod Ostrava-Jih 
zabezpečit všechny úkony spojené s realizací projektu dle bodu 2) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.12.2019
 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 
  
5) žádá 
  

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

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.12.2019
 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 
  
6) žádá 
  

městský obvod Ostrava-Jih  
o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 2) tohoto usnesení 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.12.2019
 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 
  

 
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 30 
Podání žádosti o dotaci z programu Regenerace ve řejných prostranství 
na sídlištích pro projekt „RS - Ostrava, Fifejdy II  - XI. etapa, část A” 
  
Usnesení číslo: 00618/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podáním žádosti o dotaci pro projekt „RS - Ostrava, Fifejdy II - XI. etapa, část A” v rámci 
programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích vyhlášeného Státním fondem rozvoje 
bydlení, IČO: 70856788, se sídlem: Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 120 00 Praha 

  
2) žádá 
  

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto 
usnesení v souladu s podmínkami programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích 
v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci 
uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 28.06.2019
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  

 
RM_M 31 
Návrh na schválení zahrani ční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele 
Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, p. o., do Konga 
(Brazzaville) ve dnech 25. 2. - 16. 3. 2019 
  
Usnesení číslo: 00619/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční   pracovní   cestu Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady  a botanického 
parku Ostrava, p. o., do  Konga (Brazzaville)  ve  dnech  25. 2. - 16. 3. 2019 za účelem  seznámí 
se  s výsledky ochranářských a výzkumných projektů České republiky  

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

řediteli Zoologické zahrady  a botanického  parku Ostrava, p. o., 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční  pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Petr Čolas, T: 09.04.2019
 ředitel Zoologické zahrady Ostrava, p. o. 
  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Televizní po řad Ostravské minuty”, po ř. č. 25/2019 
  
Usnesení číslo: 00620/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výrobu 
a odvysílání televizních pořadů “Ostravské minuty” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
se společností: 

POLAR televize Ostrava, s.r.o. 
se sídlem: Boleslavova 710/19, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
IČO: 25859838 

za cenu nejvýš přípustnou 780 000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 3 
Návrh na jmenování členů správní rady obecn ě prosp ěšné spole čnosti 
Janáčkův máj, o.p.s. 
  
Usnesení číslo: 00621/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

uplynutí funkčního období členů správní rady obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj, 
o.p.s., IČO: 268 07 882, se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, 
dnem 19.01.2019 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

do funkce člena správní rady obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj, o.p.s., 
IČO: 268 07 882, se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, místo 
xxxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
 

RM_M 41 
Návrh na podání p ředběžného opat ření 
  
Usnesení číslo: 00622/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o podání návrhu na předběžné opatření podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, 
ve znění pozdějších předpisů, směřujícího k obraně zájmů statutárního města Ostravy proti 
jednání společnosti MORAVIA INVESTING, s.r.o., IČO: 27765610, se sídlem 
Sokolská třída 1944/51, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, kterým chce tato společnost zatížit 
pozemky zapsané na LV č. 6673, pro k. ú. Poruba, obec Ostrava, u Katastrálního úřadu 
pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, a jež jsou předmětem 
probíhajícího řízení u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 66 Co 389/2012, v němž jsou 
statutárního město Ostrava a tato společnost účastníky řízení, popř. o učinění jiných právních 
kroků směřujících k obraně zájmů statutárního města Ostravy v této věci, a to vše dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

vedoucí odboru legislativního a právního 
provést potřebné úkony v souladu s bodem 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 15.03.2019
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 43 
Vyhlášení výb ěrového řízení 
  
Usnesení číslo: 00623/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

žádost ředitele Městské policie Ostrava Mgr. Zdeňka Harazima dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s vyhlášením výběrového řízení na určeného strážníka pověřeného plněním některých 
úkolů při řízení Městské policie Ostrava (ředitel/ředitelka Městské policie Ostrava) 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

odboru platovému a personálnímu Magistrátu města Ostravy 
zajistit realizaci bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., T: 31.07.2019
 vedoucí odboru platového a personálního 
  

 
RM_M 27 
Plán činnosti Firemní školky m ěsta Ostravy, p říspěvkové organizace 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 00624/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

Plán činnosti Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace na rok 2019 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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2) ukládá 
  

ředitelce Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace, 
zabezpečit realizaci úkolů stanovených v Plánu činnosti Firemní školky města Ostravy, 
příspěvkové organizace na rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.03.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 28 
Projektový tým pro projekty „Parkování ve m ěstě” 
  
Usnesení číslo: 00625/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

vytvoření projektového týmu pro projekty města dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
s úpravou 

  
 

RM_M 34 
Návrh smlouvy o poskytnutí ú čelové neinvesti ční dotace Ostravské 
organizaci vozí čkářů, spolku, na zabezpe čení alternativní dopravy 
imobilních ob čanů 
  
Usnesení číslo: 00626/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout 

a) o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 410 tis. Kč Ostravské organizaci vozíčkářů, spolku, 

IČO:  66933579, se sídlem: Horymírova 3054/121, 700 30  Ostrava - Zábřeh, na zabezpečení 
alternativní dopravy imobilních občanů, 

b) o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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2) ukládá 
  

primátorovi města Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 06.03.2019
 vedoucí odboru dopravy 
  

 
RM_M 2 
Návrh dohody o plné moci se spol. HydroIdea s.r.o. k odstran ění části 
veřejného vodovodu ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00627/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně zmocnitele o uzavření „Dohody o plné moci” dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

s žadatelem - zmocněncem 
společnost HydroIdea s.r.o. 
Lešetínská 676/68, Kunčice, 719 00 Ostrava 
IČO: 029 29 368 

k zastupování zmocnitele, aby v rámci realizace stavby  „Víceúčelové veřejné hřiště 
u ZŠ Valčíka” 
jeho jménem: 

1) učinil podání u příslušného stavebního úřadu o vydání rozhodnutí o povolení 
odstranění  stavby části vodovodu pro veřejnou potřebu v rámci stavby „Víceúčelové veřejné 
hřiště u ZŠ Valčíka“, a to odstranění části veřejného vodovodu DN 150 délky 
cca 229 m,  který je uložen  dle přílohy č. 1A, č. 1B předloženého materiálu
v pozemcích  parc. č. 4408/69, parc. č. 4408/105, parc. č. 4408/109, parc. č. 4408/161, 
vše v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava 

2) ve správním řízení ve věci uvedené v odst. 1) tohoto článku jednal a činil veškerá nezbytná 
právní jednání, včetně přijímání všech písemností a případné podání opravného prostředku 
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RM_M 19 
Návrh na souhlas s realizací úpravy nivelety koryta , uzavření smlouvy 
o výp ůjčce s DIAMO, s. p. 
  
Usnesení číslo: 00628/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s realizací úpravy nivelety koryta vodního toku Mlýnka v pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 

parc. č. 2439/3 – ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

pro investora: 

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

v rámci stavby „Úprava odvodnění vodoteče Mlýnka”, 

dle koordinačního situačního výkresu z projektové dokumentace, který je přílohou č. 1/2 
předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 2439/3 - ostatní plocha, jiná 
plocha v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

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

za účelem úpravy nivelety koryta vodního toku Mlýnka v rámci stavby „Úprava odvodnění 
vodoteče Mlýnka” 

na dobu určitou, a to od data zahájení „Stavby” do protokolárního předání předmětu výpůjčky 
po ukončení prací v rámci technické rekultivace 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 20 
Návrh na souhlas vlastníka komunikace s umíst ěním trvalého 
dopravního zna čení v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, a v k. ú. Sedlnice , 
obec Sedlnice, pro OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00629/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním trvalého dopravního značení na veřejně přístupné účelové komunikaci 
ul.  Průmyslová na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 813/52 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 813/153 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1329/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 1329/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 1331/9 - trvalý travní porost, 
p. p. č. 1332/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1332/28 - trvalý travní porost, 
p. p. č. 1338/9 - trvalý travní porost, 
p. p. č. 1338/17 - trvalý travní porost, 
p. p. č. 1338/18 - trvalý travní porost, 
p. p. č. 1339/5 - orná půda, 
p. p. č. 1339/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1339/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1339/22 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 1339/40 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1340/98 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 1366/19 - orná půda, 
p. p. č. 1367/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1467/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 
parc. č. 1129/29 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, 

pro: 

OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o. 
se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO 289 38 186 

v rámci stavby „Ostrava Airport Multimodal Park - I. etapa” 

dle přiložené situace, která je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 21 
Návrh na souhlas s umíst ěním p řípojky, uzav ření smlouvy o budoucí 
smlouv ě o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy, dodatku ke smlouv ě 
o zřízení služebnosti, smluv o z řízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 00630/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

p. p. č. 750/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

pro investory: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

v rámci stavby „Přípojka kanalizace – RD č. p. 822/36”, 

dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

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

p. p. č. 750/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

s budoucími oprávněnými: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 750/1 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 10,5 m2 v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava 

s nájemci: 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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xxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za účelem vybudování inženýrské sítě - kanalizační přípojky v rámci stavby „Přípojka 
kanalizace - RD č. p. 822/36” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok tj. 945,- Kč ročně 

nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí dnem, 
který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě - kanalizační přípojky 
umístěné v pozemku p. p. č. 750/1 v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava ve prospěch každého 
vlastníka pozemků p. č. st. 1512 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: 
Michálkovice, č. p. 822, rod. dům v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, p. p. č. 655 - trvalý travní 
porost, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště 
Ostrava, na listu vlastnictví č. 1632, a to: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vlastník podílu ve výši 1/3, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vlastník ve výši 2/3 do veřejného seznamu, nejpozději však 
31. 12. 2022 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení služebnosti ev. č. 3715/2018/MJ 
ze dne 12. 12. 2018 

s oprávněným: 
Bytové družstvo Krásnopolská 
se sídlem Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO 017 10 893, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
vodovodní přípojky k pozemku: 

p. p. č. 620/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

s oprávněnými: 
xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
6) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty k pozemku: 

parc. č. 924/1 – ostatní plocha, silnice 
v k. ú.  Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, 

s oprávněným: 
FOXEL elektro s. r. o. 
se sídlem Vratimovská 550/99, Kunčice, 719 00 Ostrava 
IČO 286 49 532, 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  
7) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
vodovodní přípojky a splaškové kanalizace k pozemkům: 

p. p. č. 666/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
p. p. č. 1199 - ostatní plocha, jiná plocha, 
oba v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

s oprávněným: 
Euro Mall City s.r.o. 
se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 18600 
IČO: 278 64 600, 

dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 22 
Návrh na souhlas s umíst ěním stavby, uzav ření smlouvy o budoucí 
smlouv ě o zřízení služebnosti s OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 00631/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 24/56 
  

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

parc. č. 1212/1 - ostatní plocha, neplodná půda,  
parc. č. 1214 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1216/23 - ostatní plocha, neplodná půda,  
parc. č. 1274 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 
parc. č. 1277/1 - zahrada,  
parc. č. 1293 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: č. p. 342, bydlení,  
v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, pro: 

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

v rámci stavby „Optické připojení objektu Čtyřlístek - Hrušov”, dle situačního 
výkresu, který je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení 
a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k částem pozemků:

parc. č. 1212/1 - ostatní plocha, neplodná půda,  
parc. č. 1214 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1216/23 - ostatní plocha, neplodná půda,  
parc. č. 1274 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 
parc. č. 1277/1 - zahrada,  
parc. č. 1293 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: č. p. 342, bydlení,  
v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

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

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) souhlasí 
  

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

parc. č. 1581/62 - ostatní plocha, jiná plocha,   
parc. č. 1824 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro: 

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



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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v rámci stavby „Připojení objektu na ul. Plynární”, dle situačního 
výkresu, který je přílohou č. 3/3 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení 
a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k částem pozemků:

parc. č. 1581/62 - ostatní plocha, jiná plocha,   
parc. č. 1824 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

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

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 23 
Návrh na souhlas s umíst ěním podzemního vedení p řípojky NN, uzav ření 
smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene a smlouvy 
o zřízení věcného b řemene k pozemk ům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 
  
Usnesení číslo: 00632/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního vedení přípojky 2x NN 0,4 kV v pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 

parc. č. 4422/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Poruba-sever, 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 - Pustkovec 3875 Svoboda, NNk” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu  

  
 

 



Statutární město Ostrava 
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2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního vedení přípojky 2x NN 0,4 kV k pozemku: 

parc. č. 4422/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, s oprávněným: 

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

  
3) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního vedení přípojky 2x NN 0,4 kV včetně přípojkové skříně na pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3118/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Svinov, 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 24 
Návrh na z řízení služebnosti a uzav ření smlouvy o z řízení služebnosti 
pro DIAMO, státní podnik a návrh na uzav ření smlouvy o budoucí 
smlouv ě o zřízení věcného b řemene pro GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00633/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně  vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti umístění, 
provozování a udržování bezpečnostního prvku Odplyňovacího vrtu „VM - OV č. 189 ” včetně 
ohrazení a pěšího přístupu k pozemku: 

parc. č. 3267/21 - ostatní plocha, jiná plocha, 
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s oprávněným: 

 

 



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

a 

vedlejším účastníkem  
Green Gas DPB, a.s. 
se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 
IČO 004 94 356 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s umístěním NTL plynovodu  do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 849/1 - ostatní plocha, silnice, 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 
p. p. č. 1127/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, 

pro: 

GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO 272 95 567 

v rámci stavby „REKO MS Ostrava Mar. Hory 4. část” 

  
3) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - zřízení 
a provozování NTL plynovodu v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 849/1 - ostatní plocha, silnice, 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 
p. p. č. 1127/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 25 
Návrh na zám ěr města prodat nemovité v ěci v k. ú. Záb řeh-Hulváky, 
k. ú. Mariánské Hory a k. ú. Proskovice, obec Ostra va 
  
Usnesení číslo: 00634/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat  

pozemek p. p. č. 393/5 v k. ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu     

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat  

část pozemku p. č. st. 381/2, zast. plocha a nádvoří o výměře 11 m2  v k. ú. Mariánské Hory, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu, 
která je dle geometrického plánu č. 2286-13/2018, vyhotoveného pro k. ú. Mariánské 
Hory, nově označena jako  pozemek p. p. č. 2906, ost. plocha, jiná plocha 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  
3) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc. č. 551/1 v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit   

  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 3)  tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 06.03.2019
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 26 
Návrh na rozhodnutí o neupot řebitelnosti a likvidaci movitých v ěcí - 5 ks 
parkovací automaty 
  
Usnesení číslo: 00635/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti a likvidaci movitých věcí statutárního města Ostravy - 5 ks parkovací 
automaty typu DS Schlumberger, vedené pod inventárními čísly 42559, 42560, 42561, 42569 
a 42570 v celkové pořizovací ceně 1 330 517,- Kč 

  
2) jmenuje 
  

likvidační komisi ve složení: 

předseda:  Miloslav Petrovič, za odbor hospodářské správy MMO 
členové:    Stanislav Tomeček, za odbor hospodářské správy MMO 
                  Ing. Richard Adámek, za odbor dopravy MMO 
                  Bc. Zuzana Černá, za odbor majetkový MMO  

  
3) ukládá 
  

likvidační komisi 
vyhotovit zápis o provedené likvidaci 

  
 Vyřizuje: Miloslav Petrovič, T: 29.03.2019
 odborný pracovník technické správy majetku 
  

 
RM_M 33 
Návrh na zám ěr výp ůjčky částí pozemku parc. č. 1753/65 v k. ú. V řesina 
u Bílovce, obec V řesina Návrh na zám ěr pronájmu částí pozemku 
parc. č. 1655 v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava. Návrh na zám ěr pronájmu 
částí pozemku parc. č. 1649/1 v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00636/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města vypůjčit části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava 
parc. č. 1753/65, ost. plocha - ost. komunikace o celkové výměře 38 m2, a to část 
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označenou jako „A” o výměře 14 m2, část označenou jako „B” o výměře 20 m2 a část 
označenou jako „C” o výměře 4 m2 v k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina (ul. Mešnická), 
dle zákresu v situačním výkresu, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu, a zároveň 
si  vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava 
parc. č. 1655, ost. plocha - ost. komunikace o celkové výměře 18,10 m2, a to část označenou 
jako „A” o výměře 12,50 m2 a část označenou jako „B” o výměře 5,60 m2 v k. ú. Kunčičky, obec 
Ostrava (ul. Listopadová),  
dle zákresu v situačním výkresu, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu, 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
3) rozhodla 
  

o záměru pronájmu částí pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc. č. 1649/1, 
ost. plocha - ost. komunikace o celkové výměře 326,50 m2, a to část označenou jako „A” 
o výměře 154,60 m2, část označenou jako „B” o výměře 101,20 m2, část označenou jako „C” 
o výměře 54,60 m2 a část označenou jako „D” o výměře 16,10 m2 v k. ú. Poruba - sever, obec 
Ostrava (ul. Sokolovská), 
dle zákresu v situačním výkresu, který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu, 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 37 
Návrh na zám ěr města vyp ůjčit části pozemk ů v k. ú. Mariánské Hory, 
obec Ostrava a v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostra va, návrh na zám ěr 
nepropachtovat pozemky v k. ú. Záb řeh nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00637/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města vypůjčit části pozemků v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, a to: 

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

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

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 
právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 31/56 
  

2) rozhodla 
  

o záměru města vypůjčit části pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dle zákresu v situačních snímcích, které jsou přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň 
si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
3) rozhodla 
  

že nemá záměr propachtovat pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

- p. p. č. 888/1 - trvalý travní porost 
- p. p. č. 906/1 - orná půda 
- p. p. č. 971/11 - trvalý travní porost 
- p. p. č. 971/18 - trvalý travní porost, 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 3/1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 48 
Návrh na uzav ření dohody o skon čení nájmu na část pozemku 
v k. ú. Pet řkovice u Ostravy, obec Ostrava s JTA - Holding, spo l. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 00638/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele 
uzavřít Dohodu o skončení nájmu na část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava 
parc. č. 1259/2, trvalý travní porost o výměře 80 m2 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 
(Landek), 
se společností 
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JTA - Holding, spol. s r.o. 
se sídlem: Petřkovická 861/5, Petřkovice, 725 29 Ostrava 
IČO: 258 16 624 
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 49 
Návrh na souhlas s umíst ěním stavebního objektu do pozemk ů 
ve vlastnictví SMO v k. ú. P řívoz, obec Ostrava, a návrh na uzav ření 
nájemní smlouvy se spole čností EBG Plastics CZ s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00639/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním stavebního objektu IO 01 Zpevněné plochy do pozemků ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 

p. p. č. 971/34 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 971/15 - ostatní plocha, jiná plocha, 
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

pro: 

EBG plastics CZ s.r.o. 
se sídlem Slovenská 1143/1b, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO 253 68 435 

v rámci stavby „Rozšíření výrobního závodu EBG plastics CZ” 

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

  
2) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 
a to: 

p. p. č. 971/15 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2, která je dle pracovní verze 
geometrického plánu č. 2266-90/2018 pro k. ú. Přívoz, obec Ostrava nově označena 
jako pozemek p. p. č. 971/40 - ostatní plocha, jiná plocha 
p. p. č. 971/34 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 37,40 m2, 

s EBG plastics CZ s.r.o. 
se sídlem Slovenská 1143/1b, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO 253 68 435 
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za účelem úpravy vjezdu do areálu OZO Ostrava v rámci stavby „Rozšíření výrobního závodu 
EBG plastics CZ s. r. o.” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 4.806,- Kč ročně 

na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy do dne předání předmětu nájmu po úpravě 
vjezdu do areálu OZO Ostrava zpět pronajímateli na základě písemného protokolu, nejpozději 
však 31. 12. 2020 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 50 
Návrh na zám ěr města zm ěnit pachtovní smlouvu v k. ú. Pustkovec, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00640/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru propachtovat pozemek parc. č. 4685/21 jeho součástí je budova  č. p. 373 v k. ú. 
Pustkovac, obec Ostrava (budova TANDEM v areálu MSIC), a to formou změny 
pachtovní smlouvy ev. č. 2100/2015/MJ ze dne 13. 7. 2015 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka „Technicko- ekonomická analýza lokality Bed řiška”, 
poř. č. 003/2019 
  
Usnesení číslo: 00641/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 
technicko-ekonomické analýzy lokality Bedřiška v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu 
se společností: 

Ostravská aukční síň s.r.o. 
Sídlo: Průběžná 6178/2, 708 00 Ostrava - Poruba 
IČO: 48392812 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 34/56 
  

za cenu nejvýše přípustnou 380.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 17 
Návrh na uzav ření Přílohy Rámcové smlouvy o platebních a bankovních 
službách s PPF bankou, a. s., pro zavedení elektron ického bankovnictví  
  
Usnesení číslo: 00642/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Přílohy Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách pro zřízení 
elektronického bankovnictví s PPF bankou, a.s., se sídlem, Evropská 2690/17, Praha 6, 
PSČ 160 41, IČO 47116129, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 32 
Úprava rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 00643/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 
na § 2339, pol. 5169, ORJ 190 o 58 tis. Kč (C.2.) 
na § 3349, pol. 5169, ORJ 221 o 43 tis. Kč (C.3.) 
(C.5.) na ORJ 300, § 3639, pol. 5139, ÚZ 112500000, org. 115000000 o 5 tis. Kč 
                                                             ÚZ 112100000, org. 115000000 o 1 tis. Kč 
                                            pol. 5164, ÚZ 112500000, org. 115000000 o 6 tis. Kč 
                                                             ÚZ 112100000, org. 115000000 o 2 tis. Kč 
                                            pol. 5166, ÚZ 112500000, org. 115000000 o 59 tis. Kč 
                                                             ÚZ 112100000, org. 115000000 o 11 tis. Kč 
                                            pol. 5169, ÚZ 112500000, org. 115000000 o 127 tis. Kč 
                                                             ÚZ 112100000, org. 115000000 o 23 tis. Kč 
                                            pol. 5175, ÚZ 112500000, org. 115000000 o 12 tis. Kč 
                                                             ÚZ 112100000, org. 115000000 o 2 tis. Kč 
          na ORJ 130, § 3639, pol. 5173, ÚZ 112500000, org. 115000000 o 170 tis. Kč  
                                                             ÚZ 112100000, org. 115000000 o 30 tis. Kč 
          na ORJ 135, § 6171, pol. 5011, ÚZ 112500000, org. 115000000 o 149 tis. Kč 
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                                            pol. 5031, ÚZ 112500000, org. 115000000 o 38 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 112500000, org. 115000000 o 14 tis. Kč 
                                            pol. 5011, ÚZ 112100000, org. 115000000 o 27 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 112100000, org. 115000000 o 7 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 112100000, org. 115000000 o 3 tis. Kč 
na § 6171, pol. 5168, ORJ 134 o 635 tis. Kč (C.6.) 
na § 3639, pol. 5137, ORJ 136 o 91 tis. Kč (C.7.) 
(C.8.) na ORJ 130, § 3639, pol. 5173, ÚZ 112100000, org. 97000000 o 3 tis. Kč 
                                                             ÚZ 112500000, org. 97000000 o 17 tis. Kč 
                  

- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, org. 4350 o 750 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7326 o 5 000 tis. Kč 
                                                             org. 7387 o 550 tis. Kč 
                                                             org. 7398 o 430 tis. Kč 
                               § 2310, pol. 6121, org. 7403 o 350 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7404 o 3 400 tis. Kč 
                               § 2310, pol. 6121, org. 7405 o 100 tis. Kč 
                                                             org. 7406 o 100 tis. Kč 

- převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, org. 517 o 407 tis. Kč (B.1.) 
(C.4.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 7608, org. 502 o 63 tis. Kč 
                                                                             org. 504 o 211 tis. Kč 
                                                                             org. 505 o 10 tis. Kč 
                                                                             org. 510 o 22 tis. Kč 
  

z v y š u j e 
- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 2 500 tis. Kč (E.1.) 

- financování 
na pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 o 407 tis. Kč (B.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
na § 2329, pol. 5169, ORJ 190 o 58 tis. Kč (C.2.) 
na § 3699, pol. 5169, ORJ 300 o 43 tis. Kč (C.3.) 
na § 4349,pol. 5909, ÚZ 7608, ORJ 180 o 306 tis. Kč (C.4.) 
na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636, ORJ 300 o 686 tis. Kč (C.5.) 
na § 2219, pol. 5169, ORJ 100 o 635 tis. Kč (C.6.) 
na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636, ORJ 300 o 20 tis. Kč (C.8.) 
na § 3745, pol. 5901, ORJ 300 o 2 500 tis. Kč (E.1.) 
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- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, org. 4098 o 750 tis. Kč 
                               § 2310, pol. 6121, org. 7231 o 550 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7089 o 9 380 tis. Kč 
na § 3639, pol. 6121, ORJ 300 o 91 tis. Kč (C.7.) 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (C.4.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 502 o 63 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 63 tis. Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (C.4.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 504 o 211 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 211 tis. Kč 

Městský obvod Poruba (C.4.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 505 o 10 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 10 tis. Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (C.4.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 510 o 22 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 22 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (B.1.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, org. 517 o 407 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 o 407 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 51 
Postup ve správním řízení vedeném Ú řadem pro ochranu hospodá řské 
sout ěže sp. zn. ÚOHS-S0189/2018/VS 
  
Usnesení číslo: 00644/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o nevyužití tzv. procedury narovnání ve správním řízení vedeném  Úřadem 
pro ochranu  hospodářské soutěže sp. zn. ÚOHS-S0189/2018/VS 

  
 

RM_M 10 
Žádost Seven Days Agency , s.r.o. o navýšení ú čelové neinvesti ční 
dotace na realizaci významné sportovní akce „City C ross Sprint Ostrava 
2019“ o 300 tis. K č 
  
Usnesení číslo: 00645/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o neposkytnutí finančních prostředků na navýšení dotace o 300 tis. Kč pro akci „City 
Cross Sprint Ostrava 2019“, která je realizována společností Seven Days Agency, s.r.o., 
IČO: 24314781, se sídlem: Praha 2 - Nové Město, Náplavní 2013/1, PSČ 110 00 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andrei Hoffmannové, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení na jeho zasedání 
dne 6. 3. 2019 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 06.03.2019
 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 44 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví pr ávnické 
osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava- Mariánské Hory, p říspěvková 
organizace, I ČO 70631824, se sídlem Rybá řská 1223/13, 709 00 Ostrava -
Mariánské Hory 
  
Usnesení číslo: 00646/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 
do vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková 
organizace, IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 18.02.2019
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 45 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím dar ů do vlastnictví právnické 
osoby M ěstská nemocnice Ostrava, p říspěvková organizace, 
IČO  0635162, se sídlem Nemocni ční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00647/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 
Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 00635162, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 
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2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 18.02.2019
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 15 
Plán činnosti Zoologické zahrady a botanického parku Ostr ava, 
příspěvkové organizace na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 00648/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

Plán činnosti Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, příspěvkové organizace 
na rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

řediteli Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, příspěvkové organizace, 
zabezpečit realizaci úkolů stanovených v Plánu činnosti Zoologické zahrady a botanického 
parku Ostrava, příspěvkové organizace na rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.03.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 16 
Zvýšení neinvesti čního p říspěvku na rok 2019 o 2 549 tis. K č 
pro Zoologickou zahradu a botanický park Ostrava, p říspěvková 
organizace, za ú čelem dokrytí mzdových náklad ů z důvodu 
legislativních zm ěn 
  
Usnesení číslo: 00649/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zvýšení neinvestičního příspěvku na rok 2019 o 2 549 tis. Kč pro Zoologickou zahradu 
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a botanický park Ostrava, příspěvková organizace,  za účelem dokrytí mzdových nákladů 
z důvodu legislativních změn  

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 
běžné výdaje u ORJ 300 
§ 3741, pol. 5901, ORG 4270               o    2 361 tis. Kč 

- s n i ž u j e  účelová  rezerva ORJ 300 
§ 3636, pol. 5901, ÚZ 3636                  o       188 tis. Kč 

-  z v y š u j í 
neinvestiční příspěvky ORJ 300 
na § 3741, pol. 5331, ORG 4270          o    2 549 tis. Kč  

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
4) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku organizaci: 
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace,           o    2 549 tis. Kč 

  
5) ukládá 
  

vedoucímu odboru strategického rozvoje 
zahrnout do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2020 zvýšení neinvestičního 
příspěvku na provoz pro organizaci: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková 
organizace o  2 549  tis. Kč 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2019
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_M 1 
Návrh na spolupráci spole čnosti REMA AOS, a.s. se Statutárním 
městem Ostravou v oblasti zp ětného odb ěru obal ů z odpad ů 
  
Usnesení číslo: 00650/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zamítavém stanovisku k navrhované spolupráci a vystavení potvrzení pro společnost REMA 
AOS, a.s. dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

odpověď dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  
3) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
odeslat odpověď dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 19.02.2019
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 12 
Účelový neinvesti ční transfer z Fondu pro d ěti ohrožené zne čištěním 
ovzduší m ěstskému obvodu Nová B ělá na spolufinancování ozdravných 
pobyt ů z programu Moravskoslezského kraje „Ozdravné pobyt y pro d ěti 
předškolního v ěku ŽPZ/04/2018“ 
  
Usnesení číslo: 00651/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 
ve výši 210 000 Kč městskému obvodu Nová Bělá na spolufinancování ozdravných 
pobytů z dotačního programu Moravskoslezského kraje „Ozdravné pobyty pro děti předškolního 
věku (ŽPZ/04/2018)” dle přílohy č. 1, 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 
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2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

u města Ostravy 

- snižují neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 
§ 3429, pol. 5331, ÚZ 1010, ORJ 190 .......................... o 210 tis. Kč 

- zvyšují se neivestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1010, ORJ 120, ORG 506 ......... o 210 tis. Kč 

u městského obvodu Nová Bělá 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, ORG 506 .......................... o 210 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 
§ xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 1010 ............................................ o 210 tis. Kč  

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 36 
Poskytnutí ú čelové neinvesti ční dotace z Fondu životního prost ředí 
města Ostravy Regionálnímu centru EIA s.r.o. na po řádání „Mezinárodní 
konference EIA/SEA 2019“ 
  
Usnesení číslo: 00652/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 
50.000 Kč právnické osobě: Regionální centrum EIA s.r.o., IČO: 47150661, se sídlem Lidická 1, 
742 83  Klimkovice na realizaci „Mezinárodní konference EIA/SEA 2019” dle přílohy č. 1 
a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 43/56 
  

2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 
pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ....................... o 50 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 
§ 3792, pol. 5213, ÚZ 1030, ORJ 190 .......... o 50 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 9 
Návrh na uzav ření smluv o zajišt ění přeložek plynárenských za řízení 
v souvislosti se stavbami odboru investi čního, zahrnutými 
do kapitálového rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00653/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů 
s ní souvisejících č. 4000221227 v rámci akce ORG 7352 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace 
ul. Českobratrská a ul. Sadová, část 2: ul. Sadová se společností  GasNet, s.r.o., Sídlo: 
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu  

  
2) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů 
s ní souvisejících č. 4000221302 v rámci akce ORG 3217 Prodloužená Porážková IV. etapa, 
úsek ul. Žerotínova – Mariánskohorská se společností  GasNet, s.r.o., Sídlo: Klíšská 940/96, 
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  
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3) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů 
s ní souvisejících č. 4000221305 v rámci akce ORG 3179 Parkoviště Most Českobratrská 
se společností  GasNet, s.r.o., Sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 
IČO: 27295567, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  
4) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů 
s ní souvisejících č. 4000217112 v rámci akce ORG 3209 Přednádraží Ostrava-Přívoz, 
Prodloužená ul. Skladištní se společností  GasNet, s.r.o., Sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 
Ústí nad Labem,  IČO: 27295567, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 35 
Návrh na uzav ření „Smluv o uzav ření budoucích smluv o z řízení 
věcného b řemene” v souvislosti se stavbami zahrnutými 
do kapitálového rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00654/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

souhlasit s návrhem uzavřít „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” 
v souvislosti se stavbou „Vícepodlažní parkování u ZOO” mezi budoucím povinným 
Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 

a budoucím oprávněným statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, 
IČO: 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

souhlasit s návrhem uzavřít „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” 
v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce a stavba vodovodu v lokalitě Ječmínkova a dostavba 
kanalizace v lokalitě Ječmínkova” mezi budoucím povinným Moravskoslezským krajem, 
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 

a budoucím oprávněným statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, 
IČO: 00845451, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

souhlasit s návrhem uzavřít „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” 
v souvislosti se stavbou „Rušení vodovodního řadu DN 100, ul. Bohumínská, přepojení 
přípojek” mezi budoucím povinným Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 
702 18 Ostrava, IČO: 70890692 

a budoucím oprávněným statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, 
IČO: 00845451, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí body 1) až 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 06.03.2019
 vedoucí odboru investičního 

 
 

RM_M 38 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke Smlouv ě o dílo a smlouv ě příkazní 
č. 1948/2018/OI/VZKÚ akce „Rekonstrukce a revitalizace  Náměstí 
Republiky - DÚR + I Č” 
  
Usnesení číslo: 00655/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1948/2018/OI/VZKÚ ze dne 
31. 5. 2018 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, 
IČO  0845451 a společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 42767377 na akci „Rekonstrukce a revitalizace 
Náměstí Republiky - DÚR + IČ” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 39 
„Vodovod ul. P. K řičky”. Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke Smlouv ě 
o dílo 3222/2017/OI/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 00656/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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 1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3222/2017/OI/VZKÚ na realizaci stavby 
„Vodovod ul. P. Křičky” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu  

  
2) ukládá 
  vedoucímu odboru investičního 

zabezpečit veškeré potřebné úkony vyplývající z bodu 1) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 22.02.2019
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 40 
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouv ě o dílo č. 2906/2018/OI/VZKÚ ze dne 
13.08.2018 ke stavb ě „Energetické úspory v areálu MNO - část I” 
ID projektu: 0027/17 
  
Usnesení číslo: 00657/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2906/2018/OI/VZKÚ ze dne 13.08.2018 mezi 
Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30, Ostrava, IČO: 00845451 
a společností STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 2101/15, 737 01  Český Těšín, IČO: 25853473 
na realizaci díla ,,Energetické úspory v areálu MNO - část I” dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka „Kanalizace splašková Plesná - II. etapa, II. část”, 
poř. č. 7/2019 
  
Usnesení číslo: 00658/RM1822/11 

(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 „Kanalizace splašková 
Plesná - II. etapa, II. část” v k. ú. Nová Plesná a v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, 
dle předloženého materiálu 
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2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení 
členové: 
1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 
2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
3. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 
4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.- náměstek primátora 
2. Ing. František Kolařík - člen ZM 
3. Ing. Petr Gelnar - OVAK a.s. 
4. Ing. Zdeněk Frait- odbor investiční 
5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
6. 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: 28.06.2019
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  
4) zmocňuje 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu 
smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 28.06.2019
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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RM_VZ 6 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a uzav ření smlouvy 
o dílo a smlouvy p říkazní pro stavbu „Rekonstrukce vodovodu 
Přemyšov - Poruba - BOZP” 
  
Usnesení číslo: 00659/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy 
příkazní na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu realizace stavby  „Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba” v k. ú. Svinov, Polanka 
nad Odrou a Poruba, obec Ostrava, včetně zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi, se zhotovitelem (příkazníkem): 

Ing. Jaroslav Horník, se sídlem: 742 82, Jistebník 450, IČO: 62323415 

za cenu a odměnu nejvýše přípustnou 267.000,- Kč - není plátce DPH, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka „Transformace Domova Na Liš čině II.”, po ř. č. 164/2018 
  
Usnesení číslo: 00660/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 10340/RM1418/138 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele o uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli 
dle ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Transformace Domova Na Liščině II.”, s účastníkem, 
který předložil svou nabídku pod poř. č. 2: 

SV UNIPS s.r.o. 
se sídlem: Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrava 
IČO: 483 91 204 

za cenu nejvýše přípustnou 30.480.850,-- Kč bez DPH 
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RM_VZ 9 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce SSZ k řižovatky Českobratrská č. 1021 x 
Sokolská t řída”, po ř.č. 302/2018 
  
Usnesení číslo: 00661/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00392/RM1822/7 
  
Rada města 
  
1) 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 ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, na realizaci stavby „Rekonstrukce křižovatky č. 1021 Českobratrská x 
Sokolská tř.” v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, II.”, s účastníkem, který předložil svou 
nabídku pod poř. č. 1: 

STRABAG a.s. 
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000 
IČO: 60838744 

za cenu nejvýše přípustnou 17.711.855,20 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 10 
Veřejná zakázka „Voliéra kondora královského II.”, po ř. č. 259/2018 
  
Usnesení číslo: 00662/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00537/RM1822/9 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o změně zadávacích podmínek k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, na realizaci stavby „Voliéra kondora královského”, v k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava, a to v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 11 
Veřejná zakázka „Levob řežní – revitalizace náb řeží Ostravice 
za výstavišt ěm Černá louka (IZ+PD+I Č+AD)”, po ř. č. 17/2019 
  
Usnesení číslo: 00663/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na vypracování 
investičního záměru, projektových dokumentací a zajištění souvisejících činností v rámci 
přípravy a realizace stavby „Levobřežní – revitalizace nábřeží Ostravice za výstavištěm Černá 
louka“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 
členové: 
1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora                     
2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 
2. Ing. František Kolařík - člen ZM 
3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  
3) ukládá 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.05.2019
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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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, 
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_M 13 
Návrh na rozhodnutí o vy řazení dlouhodobého nehmotného majetku 
  
Usnesení číslo: 00664/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z účetní evidence z účtu 019, ORJ 210 z důvodu 
morální zastaralosti 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 28.02.2019
 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
  

 
RM_M 14 
Předchozí souhlas rady m ěsta k nabytí nemovitostí do majetku m ěsta 
  
Usnesení číslo: 00665/RM1822/11 

(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: 

• staveb garáží v lokalitě řadových garáží při ulici Lvovská v k. ú. Poruba-sever, 

  
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: 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 52/56 
  

• nemovitosti - chatky stojící na pozemku parc. č. 3290/48 v k. ú. Martinov ve Slezsku, 
pro městský obvod Martinov 

• stavby garáže stojící na pozemku parc. č. 3120/12 v k. ú. Radvanice, pro městský obvod 
Radvanice a Bartovice 

  
 

RM_M 42 
Rozhodnutí o vrácení pojistného pln ění 
  
Usnesení číslo: 00666/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vrácení pojistného plnění ve výši 93.613,-- Kč na účet České pojišťovny, a. s., 
č. 2106989485/2700 pod VS 6342759, a to z důvodu uvedeného v důvodové 
zprávě předloženého materiálu 

  
 

RM_M 46 
Architektonicko- výtvarná sout ěž o návrh na řešení „Památníku 
válečných veterán ů” 
  
Usnesení číslo: 00667/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

záměr na vyhlášení otevřené jednokolové architektonicko-výtvarné soutěže o návrh na řešení 
„Památníku válečných veteránů” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

složení soutěžní poroty dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) pověřuje 
  

odbor ÚHA a SŘ ve spolupráci s odborem veřejných zakázek a kapitálových účastí zajištěním 
organizace architektonicko-výtvarné soutěže o návrh na řešení „památníku válečných veteránů”
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RM_M 47 
Soutěž o titul Ostravská stavba roku 2018 
  
Usnesení číslo: 00668/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vyhlašuje 
  

soutěž o titul Ostravská stavba roku 2018 k 13.02.2019 

  
2) schvaluje 
  

Statut soutěže o titul Ostravská stavba roku 2018 a její rozpočet dle přílohy č. 1 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  
3) rozhodla 
  

o proplacení odměn za práci v odborné porotě nezávislým odborníkům z oboru urbanismu 
a architektury  v hodinové sazbě dle upravené přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
zajistit průběh soutěže o titul Ostravská stavba roku 2018 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 28.06.2019
 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
  
5) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru kanceláře primátora 
zajistit vyhlášení soutěže o titul Ostravská stavba roku 2018 a jejich výsledků a podpořit 
hlasování veřejnosti věcnými odměnami 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 28.06.2019
 vedoucí odboru kancelář primátora 
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RM_VZ 8 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a o uzav ření smlouvy 
na zhotovení studie „oddychová zóna” na Masarykov ě náměstí 
  
Usnesení číslo: 00669/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení studie „oddychová 
zóna” na Masarykově náměstí 

se zhotovitelem: Ing. arch. Ondřej Vysloužil, Tyršova 1761/14, 702 00 Ostrava 

IČO: 73060755 

za cenu nejvýše přípustnou 156.150,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 11 
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouv ě o prodeji stravenek č. 02574/1999/HOS 
ze dne 26. 2. 1996 z důvodu aktualizace této smlouvy a dopln ění 
o podmínky pro zpracování osobních údaj ů 
  
Usnesení číslo: 00670/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o prodeji stravenek č. 02574/1999/HOS ze dne 26. 2. 1996 
mezi statutárním městem Ostrava, IČO: 00845451, a společností Sodexo Pass Česká republika, 
a.s., IČO: 61860476  z důvodu aktualizace této smlouvy s ohledem na využívání elektronických 
stravenek a nutnost doplnění smlouvy o zpracování osobních údajů, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 
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RM_VZ 1 
Přístup do právního informa čního systému Beck- online na období 
od 03/2019 do 02/2020 
  
Usnesení číslo: 00671/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., 
Jungmannova 750/34, 110 00 Praha - Nové Město, IČO: 24146978, na přístup do právního 
informačního systému Beck-online na období 03/2019 - 02/2020 za cenu 170.478 Kč bez DPH 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.03.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka „Provozování ve řejných toalet a úklid místností -
Terminál Hrane čník”, po ř. č. 298/2018 
  
Usnesení číslo: 00672/RM1822/11 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 00545/RM1822/9 
  
Rada města 
  
1) zrušuje 
  

usnesení č. 00545/RM1822/9 ze dne 22. 1. 2019 z důvodu neuzavření příkazní smlouvy 
na zajištění provozování veřejných toalet a provádění úklidu místnosti v objektu sociální 
vybavenosti Terminálu Hranečník v Ostravě - Slezské Ostravě, a to ze strany vybraného 
dodavatele veřejné zakázky dle oznámení uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu 
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V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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2) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zajištění 
provozování veřejných toalet a provádění úklidu místností v objektu sociální vybavenosti 
Terminálu Hranečník v Ostravě - Slezské Ostravě dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
se společností: 

PEGASUS Service s.r.o. 
se sídlem: Hlavní 778, 739 34 Šenov 
IČO: 02029375 

za jednotkovou cenu uvedenou v předloženém materiálu  
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Rada města 
  
1) schvaluje 
  

Výroční zprávu za rok 2018 o činnosti statutárního města Ostravy a jeho orgánů v oblasti 
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

vedoucí odboru vnitřních věcí 
zveřejnit výroční zprávu za rok 2018 dle bodu 1) tohoto usnesení na úřední desce města 
a způsobem umožňujícím dálkový přístup 

  
 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 28.02.2019
 vedoucí odboru vnitřních věcí 
  

 
 

 


