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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 19.02.2019 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00674/RM1822/12 RM_M 0 Schválení programu 12. schůze rady města konané 

dne 19. 02. 2019 

35 

00675/RM1822/12 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti OVANET a.s. 

45 

00676/RM1822/12 RM_M 2 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci      

pro projekt “Výchova ke zdraví” v rámci programu 

INTERREG V-A Česká republika - Polsko 

2014-2020 

50 

00677/RM1822/12 RM_M 3 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci      

pro projekt „MichalFest 2019“ v rámci „Programu 

podpory aktivit v oblasti kultury                  

v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ 

50 

00678/RM1822/12 RM_M 37 Souhlas s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě     

o podmínkách poskytnutí nadační podpory       

na před-realizační přípravu projektu Zámecký park 

50 

00679/RM1822/12 RM_M 62 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje na projekt „Ozdravný 

pobyt pro žáky 1. stupně Základní a mateřské školy 

Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o.“ 

50 

00680/RM1822/12 RM_M 48 Návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky 

zaměstnanci statutárního města Ostravy 

zařazeného do Městské policie Ostrava 

25 

00681/RM1822/12 RM_M 29 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace  

na organizační zajištění projektu “Na kole dětem” 

01 

00682/RM1822/12 RM_M 38 Uvolnění finančních prostředků z Fondu         

pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti, 

ochrany osob a majetku ve výši 3.316.790,-- Kč  

na pořízení nového dopravního automobilu      

pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 

Proskovice 

01 

00683/RM1822/12 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Distribuce informačního 

měsíčníku Ostravská radnice 2019”, poř. 010/2019 

01 

00684/RM1822/12 RM_M 57 Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 28 

00685/RM1822/12 RM_M 58 Návrh programu 4. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 6. března 2019 

28 

00686/RM1822/12 RM_M 39 Schválení podání žádosti o dotaci pro projekt 

“Barevná školka II.” v rámci OP VVV 

42 

00687/RM1822/12 RM_M 4 Schválení přijetí dotace k projektu “Zpřístupnění 

Odry a Olše” v rámci Programu Interreg V - A 

Česká republika - Polsko 

38 

00688/RM1822/12 RM_M 40 ITI ostravské aglomerace - výzvy k předkládání 

projektových záměrů 
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00689/RM1822/12 RM_M 41 Řemeslný inkubátor Ostrava z. s. - návrh změn    

v předsednictvu spolku a schválení výše členských 

příspěvků na rok 2019 

38 

00690/RM1822/12 RM_M 42 Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová 

zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová 

zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov   

a Vědecko-technologický park za II. pololetí roku 

2018 

38 

00691/RM1822/12 RM_M 30 Návrh na uzavření Smluv o poskytnutí finančního 

příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti 

městskou hromadnou dopravou mezi SMO        

a obcemi/městy 

09 

00692/RM1822/12 RM_M 5 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Pustkovec a v k.ú. Poruba, návrh na záměr města 

neprodat pozemek v k.ú. Proskovice,            

vše obec Ostrava 

08 

00693/RM1822/12 RM_M 7 Návrh na povolení činnosti v ochranném pásmu 

dešťové kanalizace ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro Elektro MAR a.s. 

08 

00694/RM1822/12 RM_M 8 Návrh na nesouhlas s umístěním stavebního 

objektu, neuzavření smlouvy o budoucí smlouvě  

o zřízení služebnosti 

08 

00695/RM1822/12 RM_M 9 Návrh na nesouhlas se zřízením služebnosti chůze 

a jízdy na pozemcích v k. ú. Stará Plesná, obec 

Ostrava, pro fyzickou osobu 

08 

00696/RM1822/12 RM_M 10 Předchozí souhlas rady města s uzavřením dodatku 

č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pro Městský obvod 

Moravská Ostrava a Přívoz. Předchozí souhlas 

rady města s uzavřením dodatku č. 6 k nájemní 

smlouvě pro Městský obvod Ostrava - Jih 

08 

00697/RM1822/12 RM_M 11 Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc     

v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh neuzavřít 

smlouvu o zřízení služebnosti, návrh na záměr 

města prodat nemovitou věc v k.ú. Bobrovníky, 

obec Hlučín 

08 

00698/RM1822/12 RM_M 12 Návrh na záměr města směnit nemovité věci s DPO 

a.s., návrh na záměr města neprodat nemovitou věc 

v k.ú. Dubina u Ostravy, návrh nekoupit nemovité 

věci v k.ú. Výškovice u Ostravy a v k.ú. Zábřeh nad 

Odrou 

08 

00699/RM1822/12 RM_M 13 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava 

08 

00700/RM1822/12 RM_M 14 Návrh bezúplatně nabýt nemovité věci            

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

Bělá, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat 

pozemky v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

 

 

08 
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00701/RM1822/12 RM_M 15 Dodatečný souhlas s provedeným technickým 

zhodnocením na majetku statutárního města 

Ostravy nájemcem Ostravské vodárny            

a kanalizace a.s. 

08 

00702/RM1822/12 RM_M 16 Návrh na uzavření Dodatku č. 39 ke Koncesní 

smlouvě ev. č. 05691/2000/LPO ze dne          

22. 12. 2000 

08 

00703/RM1822/12 RM_M 17 Návrh na změnu usnesení RM                    

č. 10138/RM1418/136 bod 1) 

08 

00704/RM1822/12 RM_M 25 Souhlas s podnájmem jednotky č. 3030/36 v domě 

na ul. Horní 3030/96, Ostrava-Bělský Les. Návrh 

na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v domě  

na ul. Pobialova 875/8, Ostrava-Moravská, Ostrava 

08 

00705/RM1822/12 RM_M 26 Návrh na koupi stavebních objektů technické 

infrastruktury Nová Karolina - II. etapa a uzavření 

kupní smlouvy se společností New Karolina 

Residential Development II s.r.o. 

08 

00706/RM1822/12 RM_M 34 Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc    

v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

00707/RM1822/12 RM_M 35 Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Klimkovice, 

obec Klimkovice, návrh koupit nemovitou věc     

v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

08 

00708/RM1822/12 RM_M 36 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava (ul. Studničkova) 

08 

00709/RM1822/12 RM_M 43 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy  

o zřízení služebnosti s PODA a.s.                 

a Moravskoslezským krajem 

08 

00710/RM1822/12 RM_M 44 Návrh na souhlas se vstupem na pozemek        

ve vlastnictví SMO za účelem provedení 

inženýrsko-geologického průzkumu, pro ČEZ 

Distribuce, a. s. 

08 

00711/RM1822/12 RM_M 51 Návrh na změnu usnesení 06835/RMm1418/20   

ze dne 23. 06. 2017 

08 

00712/RM1822/12 RM_M 52 Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr města 

prodat část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava 

08 

00713/RM1822/12 RM_M 53 Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Stará 

Bělá, obec Ostrava, návrh koupit nemovitou věc   

v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

08 

00714/RM1822/12 RM_M 54 Návrh na souhlas s odstraněním trakční skříně, 

návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a návrh   

na uzavření dohody o skončení nájmu             

a neprominutí dluhu 

08 

00715/RM1822/12 RM_M 55 Návrh vypovědět uzavřenou smlouvu o nájmu 

prostoru sloužícího k podnikání v budově        

na ul. Vojanova 1a) v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava a návrh na skončení nájmu prostoru 

08 
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sloužícího k podnikání v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

00716/RM1822/12 RM_M 56 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k pozemkům 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

00717/RM1822/12 RM_M 63 Návrh na záměr města pronajmout nemovité věci  

v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

08 

00718/RM1822/12 RM_M 64 Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů 

do pozemku ve vlastnictví SMO v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh  

na uzavření nájemní smlouvy se společností 

Jindrich Plaza Development, s.r.o. 

08 

00719/RM1822/12 RM_M 45 Zpráva o jednání zástupců statutárního města 

Ostravy a společnosti Veolia Energie ČR, a.s.     

v návaznosti na Memorandum o spolupráci 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava        

a Veolia Energie ČR, a.s. 

30 

00720/RM1822/12 RM_M 28 Informace o rozhodnutí Městského soudu v Praze 

ve věci sp. zn. 8Af 48/2014 

07 

00721/RM1822/12 RM_M 47 Úprava rozpočtu 07 

00722/RM1822/12 RM_M 22 Žádost společnosti Basketbalový klub NH Ostrava 

a.s., o rozšíření podmínek použití dotace plynoucí  

z Veřejnoprávní smlouvy 

91 

00723/RM1822/12 RM_M 23 Program na podporu tělovýchovy a sportu         

z rozpočtu statutárního města Ostravy a výnosu 

daně z hazardních her pro období 2019-2020 

91 

00724/RM1822/12 RM_M 65 Návrh na vyřazení a prodej přebytečného movitého 

majetku statutárního města Ostravy, předaného    

k hospodaření právnické osobě Domov pro seniory 

Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková 

organizace, IČ 70631816, se sídlem Bohumínská 

1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 

41 

00725/RM1822/12 RM_M 6 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací a příspěvků z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2019 v oblasti Volný čas 

60 

00726/RM1822/12 RM_M 1 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě       

o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové dotace  

v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví 

uzavřené se společností Love production s.r.o. 

87 

00727/RM1822/12 RM_M 21 Vyhlášení programu na poskytnutí účelových 

neinvestičních dotací na ozdravné pobyty         

v období od 01.11.2019 do 30.04.2020 

80 

00728/RM1822/12 RM_M 49 Návrh smlouvy o spolupráci při realizaci projektu 

“Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji” 

80 

00729/RM1822/12 RM_M 50 Odpověď na petici “Ne uhelné skládce” 80 

00730/RM1822/12 RM_M 32 Návrh na uzavření smluv o zajištění přeložek 

plynárenských zařízení v souvislosti se stavbami 

odboru investičního, zahrnutými do kapitálového 

05 
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rozpočtu statutárního města Ostravy 

00731/RM1822/12 RM_M 33 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č.2794/2018/OI/VZKÚ ze dne 27. 07. 2018         

ke stavbě “Dětské dopravní hřiště ZŠ Bílovecká” 

05 

00732/RM1822/12 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Odkanalizování jižní části 

Svinova”, poř. č. 119/2018 

05 

00733/RM1822/12 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Nová izolace v útulku pro psy   

v Třebovicích”, poř. č. 029/2019 

05 

00734/RM1822/12 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu        

a kanalizace Havlíčkovo nábřeží (PD+AD+IČ)”, 

poř. č. 5/2019 

05 

00735/RM1822/12 RM_M 24 Oznámení o zahájení projednávání návrhu       

„I. Zprávy o uplatňování územního plánu Vřesina“ 

89 

00736/RM1822/12 RM_M 61 Návrh: “Podmínky Programu na zachování        

a obnovu kulturních památek a významných 

městských staveb z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2019”, včetně jeho vyhlášení 

89 

00737/RM1822/12 RM_M 18 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

00738/RM1822/12 RM_M 19 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce hmotného 

majetku nestátní neziskové organizaci RUBIKON 

Centrum, z.ú. 

84 

00739/RM1822/12 RM_M 31 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích       

v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 

sousedních nemovitostí 

84 

00740/RM1822/12 RM_VZ 1 Celková oprava zdroje tepla v budově 

Diagnostického centra na ul. Sokolská třída 

1925/49 v Moravské Ostravě 

84 

00741/RM1822/12 RM_VZ 2 Výměna kamerového systému v budově Nové 

radnice 

84 

00742/RM1822/12 RM_VZ 6 Servisní úkony na odlučovačích ropných látek, 

sorpčních vpustích a čistírně odpadních vod 

84 

00743/RM1822/12 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Nákup kancelářských potřeb   

pro resort statutárního města Ostravy - 2019” 

84 

00744/RM1822/12 RM_VZ 8 Veřejná zakázka „Nákup papíru pro resort 

statutárního města Ostravy - 2019” 

84 

00745/RM1822/12 RM_M 20 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o správě 

zaměstnaneckých výhod v systému Benefit Plus 

22 

00746/RM1822/12 RM_M 27 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 21 

00747/RM1822/12 RM_M 59 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města 

Ostravy, kterou se mění obecně závazná vyhláška 

statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu 

konzumace alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství, ve znění pozdějších změn a doplňků 

 

 

 

21 
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Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 60 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění   

a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2017,    

o nočním klidu 

21 

  RM_M 46 Zpráva o čerpání finančních prostředků z Fondu 

pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava           

v 2. pololetí 2018 

86 
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RM_M 0 
Schválení programu 12. schůze rady města konané dne 19. 02. 2019 
  
Usnesení číslo: 00674/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 12. schůze rady města konané dne 19. 02. 2019 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 00675/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní 
společnosti OVANET a.s., se sídlem Ostrava, Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, IČO 
25857568, 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 OVANET a.s. dle přílohy           

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2019 obchodní společnosti OVANET a.s. dle přílohy                

č. 1 předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování člena TOP managementu společnosti OVANET 

a.s. pro rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
novou smlouvu o výkonu funkce mezi společností OVANET a.s. a členem představenstva 

společnosti OVANET a.s. dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 9/69  
  

5) ukládá 

  
členu představenstva společnosti OVANET a.s. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Michal Hrotík, T: 30.06.2020 

 člen představenstva 

  
 

RM_M 2 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Výchova      
ke zdraví” v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 
2014-2020 
  
Usnesení číslo: 00676/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Výchova ke zdraví” z Fondu 

mikroprojektů v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, 

vyhlášeného Euroregionem Silesia, IČO 68941773 se sídlem Horní náměstí 69, 746 01 Opava 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením 

žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s 

podmínkami výzvy Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 

2014-2020 v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti 

o dotaci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 27.08.2019 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení   

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.07.2020 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 3 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt „MichalFest 
2019“ v rámci „Programu podpory aktivit v oblasti kultury              
v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ 
  
Usnesení číslo: 00677/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o zahájené přípravě a podané žádosti o dotaci pro projekt „MichalFest 2019“         

do „Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2019“ 

vyhlášeného Moravskoslezským krajem 

  

2) žádá 

  
městský obvod Michálkovice 

o zajištění veškerých úkonů spojených s realizací projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Martin Juroška, Ph.D., T: 31.10.2019 

 starosta městského obvodu Michálkovice  

  
 

RM_M 37 
Souhlas s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí 
nadační podpory na před-realizační přípravu projektu Zámecký park 
  
Usnesení číslo: 00678/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 10165/RM1418/137 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí nadační podpory               

na před-realizační přípravu projektu, který by měl být uzavřen mezi statutárním městem Ostrava 

– městským obvodem Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba, IČO: 00845451     

a Nadací Proměny Karla Komárka, Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10,      

IČO: 27421538 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Poruba 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s před-realizační přípravou projektu dle bodu       

1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 31.03.2019 

 starosta městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 62 
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje na projekt „Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně Základní a mateřské 
školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o.“ 
  
Usnesení číslo: 00679/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 00617/RM1822/11 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která by měla   

být uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih                 

a poskytovatelem Moravskoslezským krajem (28. října 117, 702 18  Ostrava, IČO 70890692)   

na financování z programu “Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol” ŽPZ/05/2018 

na projekt “Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně Základní a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 

Volgogradská 6B, p.o.”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih  

o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu                 

1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.12.2019 

 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 48 
Návrh na poskytnutí bezúročné zápůjčky zaměstnanci statutárního 
města Ostravy zařazeného do Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00680/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
25 

Rada města 
  
1) souhlasí 

 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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s poskytnutím bezúročné zápůjčky na bytové účely v souladu se Statutem sociálního fondu 

zaměstnanců statutárního města Ostravy, zařazených do Městské policie Ostrava, zaměstnanci 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 06.03.2019 

 ředitel Městské policie Ostrava 

  
 

RM_M 29 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na organizační 
zajištění projektu “Na kole dětem” 
  
Usnesení číslo: 00681/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava    

ve výši 100 000 Kč společnosti HigBic s.r.o., IČO: 29208521, se sídlem: Na Hrázi 244, Veselí 

nad Moravou, PSČ: 698 01 na organizační zajištění projektu  “Na kole dětem” dle přílohy      

č.1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje na § 2143, pol. 5909, ÚZ 7117, ORJ 221 o 100 000 Kč 

- zvýší neinvestiční transféry na § 3429, pol. 5213, ÚZ 7117, ORJ 221 o 100 000 Kč 

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace          

z rozpočtu statutárního města Ostrava mezi: statutárním městem Ostrava se sídlem: Prokešovo 

nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a společností: HigBic s.r.o. se sídlem: Na Hrázi 244, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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698 01 Veselí nad Moravou, IČO: 29208251, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace     

a návrh na uzavření smlouvy dle bodů 1) a 3) tohoto usnesení a ke schválení bod 2) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 38 
Uvolnění finančních prostředků z Fondu pro upevnění veřejného 
pořádku, bezpečnosti, ochrany osob a majetku ve výši 3.316.790,-- Kč   
na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru 
dobrovolných hasičů Proskovice 
  
Usnesení číslo: 00682/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uvolnění finančních prostředků z Fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti, 

ochrany osob a majetku ve výši 3.316.790,-- Kč na pořízení nového dopravního automobilu  

pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Proskovice 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

zvyšuje financování ORJ 120, pol. 8115, ÚZ 1020                                           o 3.317 tis. Kč 

zvyšují se kapitálové výdaje ORJ 121, § 5512, pol. 6123, ÚZ 1020                 o 3.317 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 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Distribuce informačního měsíčníku Ostravská radnice 
2019”, poř. 010/2019 
  
Usnesení číslo: 00683/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

informačního měsíčníku Ostravská radnice v období od 01.03.2019 do 31.12.2019 na území 

statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Česká distribuční a.s. 

se sídlem: Na Rovince 879, 720 00 Ostrava 

IČO: 26791692 

za cenu nejvýše přípustnou 327.600,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 57 
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 00684/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
28 

 

Rada města 

 
1) souhlasí 

  
s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva města s tím, že: 

a) usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu doporučuje zastupitelstvu města vyřadit     

ze sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu doporučuje zastupitelstvu města ponechat   

ve sledování k další kontrole plnění usnesení zastupitelstva města 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

změnit termín plnění svého usnesení č. 2438/ZM1418/37, bodu 2), ze dne 19. 09. 2018          

z 30. 11. 2018 na 30. 06. 2019 

  

3) ukládá 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

předložit informaci o plnění usnesení zastupitelstva města dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení     

ke schválení na 4. zasedání zastupitelstva města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 58 
Návrh programu 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 6. března 2019 
  
Usnesení číslo: 00685/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 6. března 

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

materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 39 
Schválení podání žádosti o dotaci pro projekt “Barevná školka II.”      
v rámci OP VVV 
  
Usnesení číslo: 00686/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
podání žádosti o dotaci pro projekt “Barevná školka II.” v rámci výzvy č. 02_18_063 - Šablony 

II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

  

2) žádá 

  
ředitelku Firemní školky města Ostravy, p. o. 

o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto 

usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 02_18_063 Šablony II Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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 Vyřizuje: Jana Madecká, T: 28.06.2019 

 ředitelka Firemní školky města Ostravy, p.o. 

  
 

RM_M 4 
Schválení přijetí dotace k projektu “Zpřístupnění Odry a Olše”          
v rámci Programu Interreg V - A Česká republika - Polsko 
  
Usnesení číslo: 00687/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 07222/RM1418/102 
 

Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o přijetí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu “Zpřístupnění 

Odry a Olše” realizovaného v rámci programu Interreg V - A Česká republika - Polsko        

od poskytovatele dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se sídlem Staroměstské nám. 932/6, 

11015 Praha 1, IČO: 66002222, dle podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu   

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 40 
ITI ostravské aglomerace - výzvy k předkládání projektových záměrů 
  
Usnesení číslo: 00688/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
text výzvy “Výstavba drážní infrastruktury III” k předkládání projektových záměrů pro opatření 

3.1.2 ITI ostravské aglomerace “Výstavba a modernizace drážní infrastruktury městské          

a příměstské dopravy” ve vazbě na výzvu č. 57 Řídicího orgánu Operačního programu doprava 

(OPD) “SC 1.4 - Ostravská aglomerace” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
text výzvy “Telematika pro IAD II” k předkládání projektových záměrů pro opatření 3.1.3 ITI 

ostravské aglomerace “Rozvoj inteligentních dopravních systémů” ve vazbě na výzvu        

č. 40 Řídicího orgánu Operačního programu doprava (OPD) “ITS ve městech - projekty v rámci 

ITI a IPRÚ” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

1) vyhlásit výzvu “Výstavba drážní infrastruktury III” k předkládání projektových záměrů      

pro opatření 3.1.2 ITI ostravské aglomerace “Výstavba a modernizace drážní infrastruktury 

městské a příměstské dopravy” ve vazbě na výzvu č. 57 Řídicího orgánu Operačního programu 

doprava (OPD) “SC 1.4 - Ostravská aglomerace” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

2) vyhlásit výzvu “Telematika pro IAD II” k předkládání projektových záměrů pro opatření 3.1.3 

ITI ostravské aglomerace “Rozvoj inteligentních dopravních systémů” ve vazbě na výzvu    

č. 40 Řídicího orgánu Operačního programu doprava (OPD) “ITS ve městech - projekty v rámci 

ITI  a IPRÚ” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 20.02.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 41 
Řemeslný inkubátor Ostrava z. s. - návrh změn v předsednictvu spolku  
a schválení výše členských příspěvků na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 00689/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s odvoláním Mgr. XXXXXXX XXXX z funkce člena 

předsednictva spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z. s. a to s účinností ode dne 28. 02. 2019 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
nominaci pana doc. Ing. XXXXX XXXXX, Ph.D., nar. XXX XXX XXXX, bytem 

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XX, do funkce člena 

předsednictva spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z. s. 

  

3) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se zvolením pana doc. Ing. XXXXX XXXXX, Ph.D.,    

nar. XXX XXX XXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX 

XXX XX, do funkce člena předsednictva spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z. s.              

a to s účinností od 28. 02. 2019 

  

4) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s ročními členskými příspěvky pro rok 2019 pro statutární 

město Ostrava ve výši 4 152 tis. Kč, pro Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu 

Ostrava ve výši 100 tis. Kč a se splatností těchto příspěvků 5 dní od schválení usnesení správní 

radou. 

  

 
RM_M 42 
Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová zóna 
Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, 
Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko-technologický park za II. pololetí 
roku 2018 
  
Usnesení číslo: 00690/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 09937/RM1418/134 
k usnesení č. 2395/ZM1418/37 
 
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu projektů 

a) Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová 

b) Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov 

c) Rozvojová zóna Hrušov 

d) Vědecko-technologický park Ostrava 

  

2) ukládá 
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primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit radě města příští pravidelnou informaci o stavu projektů Průmyslová zóna 

Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov      

a Vědecko-technologický park Ostrava za I. pololetí roku 2019 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.09.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města k projednání informaci o stavu projektů dle bodu                

1) tohoto usnesení za II. pololetí roku 2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 30 
Návrh na uzavření Smluv o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění 
dopravní obslužnosti městskou hromadnou dopravou mezi SMO a 
obcemi/městy 
  
Usnesení číslo: 00691/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smluv o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti 

obcí Horní Lhota, Dolní Lhota, Budišovice, Ludgeřovice, Markvartovice, Řepiště, Kyjovice, 

Šilheřovice, Václavovice, Vřesina, Čavisov a měst Bohumín, Hlučín, Klimkovice, Paskov, 

Petřvald, Rychvald, Šenov, Vratimov městskou hromadnou dopravou společností Dopravní 

podnik Ostrava a.s. dle přílohy 1 až 19 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 5 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Pustkovec a v k.ú. 
Poruba, návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Proskovice,   
vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00692/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

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

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

- část pozemku parc.č. 2003/35 o výměře 5 m2, která je dle geometrického plánu               

č. 5683-261/2017 vyhotoveného pro k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, oddělena a nově označena 

jako pozemek parc.č. 2003/50, k.ú. Pustkovec 

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

  

2) souhlasí 

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

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

- část pozemku parc.č. 4026/1 o výměře 79 m2, dle grafického znázornění označenou        

jako písmeno “a”, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

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

  

3) souhlasí 

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

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

- pozemek parc.č. 2882/7 

- část pozemku parc.č. 2882/3 o výměře 6 m2, která je dle geometrického plánu                 

č. 3146-105/2018 vyhotoveného pro k.ú. Poruba, obec Ostrava, oddělena a nově označena jako 

pozemek parc.č. 2882/38, k. ú. Poruba 

- část pozemku parc.č. 2090/2 o výměře 38 m2, která je dle geometrického plánu                

č. 3146-105/2018 vyhotoveného pro k. ú. Poruba, obec Ostrava, oddělena a nově označena jako 

pozemek parc.č. 2090/16, k. ú. Poruba 

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

  

4) nesouhlasí 

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

statutárního města Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu, a to: 

- pozemek parc.č. 85/10 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 7 
Návrh na povolení činnosti v ochranném pásmu dešťové kanalizace    
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro Elektro MAR a.s. 
  
Usnesení číslo: 00693/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na povolení činnosti v ochranném pásmu dešťové kanalizace v majetku statutárního 

města Ostravy, ve správě Moravskoslezského inovačního centra Ostrava a.s. 

pro vlastníka pozemku parc. č. 4685/61 v k.ú. Pustkovec, Obec Ostrava 

Elektro MAR a. s. 

se sídlem: Technologická 376/5, 708 00 Ostrava – Pustkovec, IČO 039 15 131 

v rámci stavby: “Novostavba administrativní budovy a haly pro výzkum na parc. č.  4685/61    

v k.ú. Pustkovec,  SO-07 Dešťová kanalizace” 

dle situačního výkresu, který je přílohou č. 2/3 předloženého materiálu a za podmínky dodržení 

ČSN 73 6005 

  

 
RM_M 8 
Návrh na nesouhlas s umístěním stavebního objektu, neuzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 00694/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s umístěním stavebního objektu do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- vodovodní přípojky do pozemku 

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

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 

pro investora: 

UNIMETRA, spol. s r.o. 

se sídlem: Těšínská 773/396, Radvanice, 716 00  Ostrava, IČO: 47669098 
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v rámci  stavby  “Provozní budova UNIMETRA, spol. s r.o.” na pozemku parc. č. 2840/6,     

k. ú. Radvanice 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka neuzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - 

zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky k pozemku: 

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

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

UNIMETRA, spol s r.o. 

se sídlem Těšínská 773/396, Radvanice, obec Ostrava 

IČO: 47669098 

  

 
RM_M 9 
Návrh na nesouhlas se zřízením služebnosti chůze a jízdy na pozemcích 
v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, pro fyzickou osobu 
  
Usnesení číslo: 00695/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
se zřízením služebnosti chůze a jízdy k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 331/1 - lesní pozemek, 

parc. č. 331/4 - lesní pozemek, 

v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, 

pro: 

XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXX XXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

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

  

 
RM_M 10 
Předchozí souhlas rady města s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě     
o výpůjčce pro Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Předchozí 
souhlas rady města s uzavřením dodatku č. 6 k nájemní smlouvě      

(zn.předkl.) 
08 
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pro Městský obvod Ostrava - Jih 
  
Usnesení číslo: 00696/RM1822/12 
  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 

Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 1 ke “Smlouvě o výpůjčce” ze dne 24. 02. 2006 

na obč. vybavenost č. p. 518, která je součástí pozemku parc. č. 422, zast. plocha a nádvoří      

v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, svěřené tomuto městskému obvodu (náměstí Svatopluka Čecha) 

se spolkem 

Ostravská tělovýchovná unie 

se sídlem: náměstí Svatopluka Čecha 518/10, 702 00 Ostrava - Přívoz 

IČO: 00436071, 

kterým bude prodloužena doba výpůjčky z doby určité do 31. 12. 2020 na dobu určitou         

do 31. 12. 2035, 

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

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

 

2) vydává 

  
pro Městský obvod Ostrava - Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 

předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 6 k “Nájemní smlouvě” č. 2/b/014/210/06 ze dne  

11. 10. 1999, ve znění dodatků č. 1 - č. 5 na pronájem prostoru sloužícího k podnikání o výměře 

1 150,91 m2 v objektu obč. vybavenosti č. p. 734, který je součástí pozemku parc. č. 793/307    

v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava (ul. Charvátská), svěřené tomuto městskému obvodu, 

na dobu určitou do 31. 12. 2031 

se spolkem 

CDU SPORT - VOLNÝ ČAS z.s. 

se sídlem: Charvatská 734/10, Výškovice, 700 30 Ostrava 

IČO: 226 75 256 

kterým se rozšíří předmět nájmu o část sousedícího pozemku parc. č. 793/296, ost. plocha - jiná 

plocha o výměře 2 372 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 

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

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

  

 
RM_M 11 
Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Hrabová, obec 
Ostrava, návrh neuzavřít smlouvu o zřízení služebnosti, návrh na záměr 
města prodat nemovitou věc v k.ú. Bobrovníky, obec Hlučín 
  
Usnesení číslo: 00697/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
08 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 24/69  
  

Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku parc.č. 742/2  o výměře 243 m2 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, nesvěřeného městskému obvodu, dle geodetického zaměření, které 

je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu     

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka nezřídit služebnost a neuzavřít smlouvu o zřízení služebnosti průchodu, 

průjezdu, stání, shromažďování a hnaní zvířat k části pozemku: 

parc.č. 742/2 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

s oprávněným: 

XXXX XXXXXXX XXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX 

  

3) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc.č. 430 v k.ú. Bobrovníky, obec Hlučín, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

nesvěřený 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) a 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 12 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci s DPO a.s., návrh na záměr 
města neprodat nemovitou věc v k.ú. Dubina u Ostravy, návrh nekoupit 
nemovité věci v k.ú. Výškovice u Ostravy a v k.ú. Zábřeh nad Odrou 
  

(zn.předkl.) 
08 
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Usnesení číslo: 00698/RM1822/12 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit 

níže uvedené nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 

- pozemek parc.č. 100/52 

- pozemek parc.č. 100/93 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 

- část pozemku parc.č. 100/86, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2206 m
2
,             

která je dle geometického plánu č. 453-174/2018, vyhotoveného pro k.ú. Dubina u Ostravy, dále 

označena jako pozemek parc.č. 100/86, ost. plocha, dráha 

- pozemek parc.č. 100/87 

za  

níže uvedené nemovité věci  ve vlastnictví Dopravního podniku Ostrava a.s., Poděbradova 

494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 619 74 757, a to: 

- pozemek parc.č. 100/81 

- pozemek parc.č. 100/96 

vše v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, 

- pozemek parc.č. 187/50 

- pozemek parc.č. 189/154 

- pozemek parc.č. 189/156 

vše v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

- pozemek parc.č. 3664/15 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

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

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat níže uvedený pozemek ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřený městskému obvodu, a to:   

- pozemek p.p.č. 248/1 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem koupit 
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níže uvedené nemovité věci ve vlastnictví MILNEA státní podnik v likvidaci, Praha 6 - Řepy, 

Třanovského 622/11, PSČ 16304, IČO: 00016187, a to: 

- pozemek parc.č. 716 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 

- pozemek p.č.st. 3533 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava  

Pro tento konkrétní převod statutární město Ostrava neuplatňujeme své zákonné předkupní 

právo vyplývající z § 3056 NOZ 

  

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 

  
 

RM_M 13 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00699/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to část pozemku   

p.p.č. 176, 

trvalý travní porost, o výměře 34 m2, která je dle geometrického plánu č. 2154-252/2018 

oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 176/2, ost. plocha, ost. komunikace, od vlastníka 

XXXX XXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

za cenu obvyklou ve výši 14.200,- Kč 

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem koupit část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to část pozemku  

p.p.č. 376/1, zahrada, o výměře 13 m2, která je dle geometrického plánu č. 2161-247/2018 

oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 376/3, ost. plocha, ost. komunikace,           

od podílových spoluvlastníků: 

- XXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXXXX XXXX XXX XX 

XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 
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- XXXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXX XXXXXX XXX XX 

XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 

za cenu obvyklou v celkové výši 5.430,- Kč, přičemž každý ze spoluvlastníků obdrží částku ve 

výši 2.715,- Kč 

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

  

3) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to část pozemku      

p.p.č. 427/16, zahrada, o výměře 8 m2, která je dle geometrického plánu č. 2159-251/2018 

oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 427/21, ost. plocha, ost. komunikace,          

od vlastníka: 

- XXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX 

za cenu obvyklou ve výši 3.240,- Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovité věci v k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava, a to nově vzniklé pozemky uvedené v bodu 1) až 3) tohoto 

usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm.      

b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn        

a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

5) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava,       

a to nově vzniklé pozemky, uvedené v bodu 1) až 3) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 

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

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité 

věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) až 5) zastupitelstvu města k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

 
 
RM_M 14 
Návrh bezúplatně nabýt nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava a v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, návrh na záměr města 
neprodat pozemky v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00700/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem bezúplatně nabýt nemovitou věc v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to část 

pozemku parc. č. 4171/1 dle grafického návrhu dělení pozemku, které je přílohou           

č. 1/3 předloženého materiálu 

od vlastníka: 

Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu, Státní pozemkový úřad,            

IČO 01312774, sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

do vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem bezúplatně nabýt nemovitou věc v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, a to část pozemku 

parc. č. 1627/1, dle skutečného zaměření stavu na podkladě katastrální mapy, která je přílohou 

č. 2/4  předloženého materiálu 

od vlastníka: 

Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu, Státní pozemkový úřad,           

IČO 01312774, sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

do vlastnictví statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

část pozemků parc. č. 1913/7 a parc. č. 1913/102 oba v k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Svinov, dle přílohy               

č. 3/1 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

 
 
RM_M 15 
Dodatečný souhlas s provedeným technickým zhodnocením na majetku 
statutárního města Ostravy nájemcem Ostravské vodárny a kanalizace 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 00701/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s provedeným technickým zhodnocením v celkové hodnotě 487.929,13 Kč                     

na vodohospodářském majetku statutárního města Ostravy, realizovaným nájemcem společností 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. - vozovky asfaltové, inv. č. 000000087893,                 

v hodnotě 487.929,13 Kč, výstavba zpevněné plochy včetně odtoku pro plnění cisteren, 

realizovaným na náklady nájemce v souladu s ustanovením bodu 2, čl. 9 Koncesní smlouvy    

ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000 

  

 
RM_M 16 
Návrh na uzavření Dodatku č. 39 ke Koncesní smlouvě                 
ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000 
  
Usnesení číslo: 00702/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 39 ke Koncesní smlouvě ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 

00845451 a společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, 

Nádražní 28/3114, PSČ: 729 71, IČO: 45193673, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

kterým se stanovuje nájemné na rok 2019 

 
RM_M 17 
Návrh na změnu usnesení RM č. 10138/RM1418/136 bod 1) 
  
Usnesení číslo: 00703/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
08 
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k usnesení č. 10138/RM1418/136 
 

Rada města 

  
1) mění 

  
své usnesení č. 10138/RM1418/136 ze dne 11. 9. 2018 - v bodě 1), a to tak, že se text: 

“vydává” nahrazuje textem “nevydává” 

 
RM_M 25 
Souhlas s podnájmem jednotky č. 3030/36 v domě na ul. Horní 3030/96, 
Ostrava-Bělský Les. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4     
v domě na ul. Pobialova 875/8, Ostrava-Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00704/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k jednotce č. 3030/36, vymezené podle zákona   

o vlastnictví bytů, způsob využití - byt, o velikosti 1+3 ve 4. nadzemním podlaží bytového domu 

č. p. 3030, který je součástí pozemku parc. č. 332, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava,         

na ul. Horní č. or. 96, Ostrava-Bělský Les, 

mezi nájemcem panem XXXXXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX a podnájemcem, 

paní XXXXX XXXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXX, 

na dobu určitou 1 roku od udělení souhlasu rady města 

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 4 o velikosti 1+2 

umístěného ve 2. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 875, který je součástí pozemku   

parc. č. 328, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,               

na ul. Pobialova č. or. 8, Ostrava-Moravská Ostrava, s žadatelem 

XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, trvale bytem XXXXXXXXX XXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

na dobu určitou od 1. 3. 2019 po dobu výkonu zaměstnání žadatele u statutárního města Ostravy, 

zařazeného do Městské policie Ostrava, 

za nájemné ve výši 4.205,- Kč (bez nájemného za zařizovací předměty a zálohy na služby 

spojené s užíváním bytu), 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 26 
Návrh na koupi stavebních objektů technické infrastruktury Nová 
Karolina - II. etapa a uzavření kupní smlouvy se společností         
New Karolina Residential Development II s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00705/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o nabytí stavebních objektů veřejné technické infrastruktury vybudované v rámci II. etapy 

rozvoje území Nová Karolina, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle návrhu kupní 

smlouvy, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

a o uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k veřejné technické infrastruktuře se společností 

New Karolina Residential Development II s.r.o., se sídlem Dlouhá 562/22, Lazce,            

779 00 Olomouc 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

za dohodnutou kupní cenu 26.000,- Kč plus DPH v zákonné výši 

  

 
RM_M 34 
Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00706/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc  

- pozemek parc.č. 1214/1 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Svinov 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 06.03.2019 
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 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 35 
Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Klimkovice, obec Klimkovice, návrh 
koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00707/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem darovat nemovité věci v k.ú. Klimkovice, obec Klimkovice, a to pozemky: 

- parc.č. 2692/23, 

- parc.č. 4128 

Městu Klimkovice, IČO 002 98 051, sídlo Lidická 1, 742 83 Klimkovice 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to pozemky: 

- část pozemku p.p.č. 177/2, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 4 m2, označená           

dle geometrického plánu č. 2162-248/2018 jako díl a), 

- část pozemku p.p.č. 177/3, ost. plocha, neplodná půda, o výměře 2 m2, označená dle 

geometrického plánu č. 2162-248/2018 jako díl b), 

oba díly dle geometrického plánu č. 2162-248/2018 oddělené, sloučené a nově označené jako 

pozemek p.p.č. 177/4, ost..plocha, ost. komunikace, 

od vlastníka XXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou ve výši 2.510,- Kč  s tím, že 

současně statutární město Ostrava uhradí i náklady na výmaz zástavního práva smluvního z listu 

vlastnictví č. 1294 vedeného pro k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, ve výši 2.000,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, to vše za podmínky, že před 

podpisem kupní smlouvy bude z výše uvedeného listu vlastnictví vymazáno zástavní právo 

smluvní 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovitou věc v k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava, uvedenou v bodu 2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 

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

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětnou 
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nemovitou věc statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

4) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

uvedenou v bodu 2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice 

dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětnou nemovitou věc statutární město 

Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) až 4) zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 36 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava        
(ul. Studničkova) 
  
Usnesení číslo: 00708/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to část pozemku     

p.p.č. 458/1, orná půda, o výměře 43 m2, která je dle geometrického plánu č. 2155-253/2018 

oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 458/45, ost. plocha, ost. komunikace, od 

vlastníků: 

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX a XXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

za cenu obvyklou ve výši 17.420,- Kč s tím, že současně statutární město Ostrava uhradí 

manželům XXXXX náklady na výmaz zástavního práva smluvního z listu vlastnictví           

č. 1763 vedeného pro k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, ve výši 2.000,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, to vše za podmínky,           

že před podpisem kupní smlouvy bude z výše uvedeného listu vlastnictví vymazáno zástavní 

právo smluvní 
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2) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to pozemek p.p.č. 458/3, 

ost. plocha, ost. komunikace, od podílových spoluvlastníků: 

- XXXXXXX XXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX a XXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX 

XX XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2), 

- XXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXX XXX XXX 

XX XXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/6), 

- XXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/6), 

- XXXX XXXXX XXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXX XXX XX 

XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/6) 

za cenu obvyklou v celkové výši 94.380,- Kč, přičemž XXXXXXX XXXXXXXXXXX obdrží 

částku ve výši 47.190,- Kč, XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXX 

XXXXX XXXXX obdrží každý částku ve výši 15.730,- Kč s tím, že současně statutární město 

Ostrava uhradí manželům XXXXX náklady na výmaz zástavního práva z listu vlastnictví       

č. 1778 vedeného pro k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, ve výši 1.400,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, to vše za podmínky,          

že před podpisem kupní smlouvy bude z výše uvedeného listu vlastnictví vymazáno zástavní 

právo smluvní 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovité věci v k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava, uvedené v bodu 1) a 2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 

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

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité 

věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

4) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, 

uvedené v bodu 1) a 2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 

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

Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité věci 

statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
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předložit návrh dle bodů 1) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 43 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti   
s PODA a.s. a Moravskoslezským krajem 
  
Usnesení číslo: 00709/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemku: 

p. p. č. 728/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

s oprávněným: 

PODA a.s. 

se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, PSČ 702 00 

IČO: 25816179 

a s investorem: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený 

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 44 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemek ve vlastnictví SMO za účelem 
provedení inženýrsko-geologického průzkumu, pro ČEZ Distribuce, a. s. 
  
Usnesení číslo: 00710/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1021/1 - trvalý travní porost 

v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

za účelem provedení inženýrsko-geologického průzkumu v rámci stavby “Třebovice - Teplárna 

Ostrava, přeložky V 633/634 Real Walter, přeložka VVN V56395641 a VN 167177” 

  

 
RM_M 51 
Návrh na změnu usnesení 06835/RMm1418/20 ze dne 23. 06. 2017 
  
Usnesení číslo: 00711/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) mění 

  
bod 2) svého usnesení č. 06835/RMm1418/20 ze dne 23.6.2017, a to tak, že text: 

“náměstka primátora Mgr. Radima Babince k zastupování statutárního města Ostrava v 

jednáních, týkajících se správních řízení jako účastníka správního řízení” 

nahrazuje textem 

“náměstka (náměstkyni) primátora pověřeného (pověřenou) k zabezpečování konkrétních úkolů 

v samostatné působnosti na úseku: 

- majetku včetně vztahu k bytům 

- veřejných zakázek (pro všechny resorty) 

- sdružených nákupů a kapitálových účastí 

k zastupování statutárního města Ostrava v jednáních, týkajících se správních řízení          

jako účastníka správního řízení” 

  

2) mění 

  
bod 3) svého usnesení č. 06835/RMm1418/20 ze dne 23. 06. 2017, a to tak, že text: 

“1) Mgr. Michal Mariánek 

2) Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. 

3) Ing. Vladimír Cigánek 

4) Ing. Břetislav Riger 

5) Mgr. Kateřina Šebestová 
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6) doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.” 

nahrazuje textem: 

“1) náměstek (náměstkyně) primátora pověřený (pověřená) k zabezpečování konkrétních úkolů 

v samostatné působnosti na úseku: 

- životního prostředí 

- vodního hospodářství a zemědělství 

- komunálním 

- živnostenského úřadu 

- IT služeb a outsourcingu 

2) náměstek (náměstkyně) primátora pověřený (pověřená) k zabezpečování konkrétních úkolů v 

samostatné působnosti na úseku: 

- financí a rozpočtu 

3) náměstek (náměstkyně) primátora pověřený (pověřená) k zabezpečování konkrétních úkolů v 

samostatné působnosti na úseku: 

- sport 

- školství 

- vzdělávání 

4) náměstek (náměstkyně) primátora pověřený (pověřená) k zabezpečování konkrétních úkolů v 

samostatné působnosti na úseku: 

- kultury 

- volného času 

- sociálních věcí 

- zdravotnictví 

- prevence kriminality 

5) náměstek (náměstkyně) primátora pověřený (pověřená) k zabezpečování konkrétních úkolů v 

samostatné působnosti na úseku: 

- investic 

- útvaru hlavního architekta 

- stavebního řádu”, 

dle důvodové zprávy 

  

 
RM_M 52 
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00712/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to část pozemku 

parc.č. 798/2, zast. plocha a nádvoří, o výměře 1 m2, která je dle geometrického plánu          

č. 5733-36/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 798/3, ost. plocha,          

ost. komunikace, od podílových spoluvlastníků: 

- XXXX XXX XXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXX XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX X (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2), 

- XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXX XX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 

za cenu obvyklou v celkové výši 3.000,- Kč, přičemž každý ze spoluvlastníků obdrží částku   

ve výši 1.500,- Kč 

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava,       

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Michálkovice, a to část 

pozemku p.p.č. 3/6, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 181 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 1907-41/2015 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 3/8, ost. plocha,        

ost. komunikace 

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

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 53 
Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 
návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00713/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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s návrhem přijmout darem nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to pozemky: 

- parc.č. 3860/4, 

- parc.č. 3860/5 

od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, sídlo ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 000 95 711, 

sídlo Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava 

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to část pozemku      

p.p.č. 558/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 143 m2, která je dle geometrického plánu  

č. 2158-250/2018 oddělena a dále označena jako pozemek p.p.č. 558/1, ost. plocha,           

ost. komunikace, od podílových spoluvlastníků: 

X XXXXXXX 

XXXXX XXXXXX, rok narození XXXX a XXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození 

XXXX, oba bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/2) 

X XXXXXXX 

XXXX XXXXXX, rok narození XXXX a XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, oba 

bydliště XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(spoluvlastnický 

podíl ve výši 1/2) 

za cenu obvyklou v celkové výši 59.720,- Kč, přičemž každý ze spoluvlastníků obdrží částku ve 

výši 29.860,- Kč 

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

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovitou věc v k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava, a to nově vzniklý pozemek uvedený v bodu 2) tohoto usnesení, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 

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

za podmínky, že předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

4) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to 

nově vzniklý pozemek uvedený v bodu 2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 
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obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětnou nemovitou 

věc statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) až 4)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 54 
Návrh na souhlas s odstraněním trakční skříně, návrh na uzavření 
smlouvy o výpůjčce a návrh na uzavření dohody o skončení nájmu      
a neprominutí dluhu 
  
Usnesení číslo: 00714/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přesunem trakční skříně umístěné na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3589/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

pro investora: 

Dopravní podnik Ostrava a. s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 619 74 757, 

v rámci stavby “Přesun trakční skříně DPO u zastávky Karolina”, 

dle situačního snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 3589/6 - ostatní plocha,              

ostatní komunikace o výměře 4,5 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s Dopravním podnikem Ostrava a. s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO 619 74 757 
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za účelem přesunu trakční skříně v rámci stavby “Přesun trakční skříně DPO z zastávky 

Karolina” 

na dobu určitou, a to ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 30. 06. 2019, a to za podmínky 

souhlasu Správce programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření dohody o skončení nájmu a neprominutí dluhu ve výši 10.385,- Kč 

s Dopravním podnikem Ostrava a. s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO 619 74 757 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 55 
Návrh vypovědět uzavřenou smlouvu o nájmu prostoru sloužícího       
k podnikání v budově na ul. Vojanova 1a) v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava a návrh na skončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání    
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00715/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

- vypovědět smluvní vztah založený “Smlouvou o nájmu prostoru sloužícího k podnikání”     

ze dne 23. 03. 2016, na pronájem prostor o výměře 41 m2 umístěných v 1. NP budovy č. p. 3127, 

objekt občanské vybavenosti, která stojí na pozemku parc. č. 192/2, parc. č. 192/8, 

parc. č. 192/9, parc. č. 192/3, parc. č. 192/5, parc. č. 192/6, parc. č. 192/4 a parc. č. 192/7,      

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s nájemcem 

Tisk Sarpet s.r.o., se sídlem Vojanova 3127/1a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 

04824601 

v souladu s ustanovením čl. III. výše uvedené smlouvy 

dle návrhu výpovědi, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 
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na straně pronajímatele o uzavření dohody o skončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání    

o výměře 2 m2 umístěného v 1. NP ve vstupní hale budový č. p. 1183, objekt občanské 

vybavenosti, která stojí na pozemku parc. č. 3083 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,      

s nájemcem 

LUMO PLUS s.r.o. 

se sídlem Okružní 851/30, Ráj, 734 01 Karviná, IČO: 258 24 015 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 56 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy k pozemkům v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00716/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava,     

obec Ostrava, a to: 

- části parc. č. 3380/16 - ostatní plocha, manipulační plocha, a to části A o výměře 225 m2, části 

B o výměře 200 m2, části C  výměře 225 m2, části D o výměře 75 m2 a části E o výměře 400 m2 

- části parc. č. 3380/33 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 100 m2
 

 

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

IČO 883 29 551 

za účelem umístění a provozování kolotočů v termínu od 17. 6. 2019 - 1. 7. 2019 

za nájemné ve výši 650,- Kč/m2/rok, tj. 32.722,60 Kč celkem za celou dobu nájmu 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 63 
Návrh na záměr města pronajmout nemovité věci v k.ú. Mošnov,    
obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 00717/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- budovu č. p. 321, která je součástí pozemku parc. č. st. 448 

- budovu č. p. 323, která je součástí pozemku parc. č. st. 446 

- budovu č. p. 324, která je součástí pozemku parc. č. st. 445 

- budovu č. p. 325, která je součástí pozemku parc. č. st. 444 

- budovu č. p. 327, která je součástí pozemku parc. č. st. 436 

- budovu č. p. 352, která je součástí pozemku parc. č. st. 474 

- budovu č. p. 353, která je součástí pozemku parc. č. st. 473 

- budovu č. p. 354, která je součástí pozemku parc. č. st. 472 

- budovu č. p. 319, která je součástí pozemku parc. č. st. 450 

- budovu č. p. 320, která je součástí pozemku parc. č. st. 449 

- budovu č. p. 318, která je součástí pozemku parc. č. st. 451 

- budovu č. p. 326, která je součástí pozemku parc. č. st. 437 

- budovu č. p. 328, která je součástí pozemku parc. č. st. 435 

- budovu č. p. 329, která je součástí pozemku parc. č. st. 429 

- budovu č. p. 330, která je součástí pozemku parc. č. st. 430 

- budovu bez č. p., která je součástí pozemku parc. č. st. 419 

- budovu bez č. p., která je součástí pozemku parc. č. st. 420 

- pozemek parc. č. 822/58 

- pozemek parc. č. 822/59 

prostory sloužící k podnikání: 

- v budově č. p. 322, která je součástí pozemku parc. č. st. 447 specifikované v příloze 

č. 2 předloženého materiálu o výměře 106,48 m2 

- v budově č. p. 331, která je součástí pozemku parc. č. st. 431  specifikované v příloze       

č. 3 předloženého materiálu o výměře 130 m2 

- v budově č. p. 339, která je součástí pozemku parc. č. st. 421, a to části A  specifikované       

v příloze č. 4 předloženého materiálu o výměře 319 m2 

- v budově č. p. 341, která je součástí pozemku parc. č. st. 418, a to části B o výměře          

397 m2
, části C o výměře 80 m2

, části D o výměře 40 m2 a části E o výměře                           

120 m2 specifikované v příloze č. 4 předloženého materiálu 

- v budově č. p. 314, která je součástí pozemku parc. č. st. 454  

   - prostory č. 001 - 008 v I. PP specifikované v příloze č. 5 předloženého materiálu 

   - prostory č. 101 - 142 v I. NP specifikované v příloze č. 6 předloženého materiálu 

   - prostory č. 201 - 240 ve II. NP specifikované v příloze č. 7 předloženého materiálu 

   - prostory č. 301 - 340 ve III. NP specifikované v příloze č. 8 předloženého materiálu 

   - prostory č. 401 - 441 ve IV. NP specifikované v příloze č. 9 předloženého materiálu 

a dále části pozemků: 

- parc. č. 822/1 o výměře 588 m2 specifikované v příloze č. 10 předloženého materiálu 

- parc. č. 822/41 a to části F o výměře 2 603 m2 specifikované v příloze č. 4 předloženého 

materiálu 

- parc. č. 822/48 o výměře 135 m2 specifikované v příloze č. 11 předloženého materiálu 

- parc. č. 822/60  a to části A o výměře 6 386 m2, části B o výměře 2 850 m2, části C            

o výměře 1 160 m2 a části D o výměře 1 200 m2 specifikované v příloze č. 12 předloženého 

materiálu 
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vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, 

s tím, že předmětem pronájmu mohou být výše uvedené věci včetně jejich součástí, popř. části 

těchto věcí jednotlivě, přičemž město si v závislosti na výhodnosti nabídek vyhrazuje právo 

pronajmout i více těchto věcí, popř. části těchto věcí, nebo všechny tyto věci a/nebo             

i jen jednotlivé části pozemků a nebo i jednotlivé prostory sloužící k podnikání, i jen jednomu 

zájemci. Dále si město vyhrazuje právo tento záměr pronájmu věcí, popř. části těchto věcí,   

nebo všechny tyto věci a/nebo i jen jednotlivé části pozemků a nebo i jednotlivé 

prostory sloužící k podnikání (a tedy i vícero těchto prostor, popř. část pozemku nebo i všech 

uvedených prostor, popř. část pozemku) kdykoliv zrušit. 

  

 
RM_M 64 
Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů do pozemku        
ve vlastnictví SMO v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh       
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh   
na uzavření nájemní smlouvy se společností Jindrich Plaza 
Development, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00718/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavebních objektů do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy      

parc. č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava: 

- SO 15.1, zpevněné plochy včetně odvodnění (pojezdové, pochozí, parkovací místa, 3x nové 

sjezdy na ul. Nádražní), 

- SO 15.13, oprava asfaltu komunikace ul. Nádražní, 

- SO 20.1, veřejná část venkovního osvětlení, 

- SO 22, sadové úpravy (kusová zeleň - 6 ks nových stromů) 

- SO 18.2, vodovodní přípojky  

pro: 

Jindrich Plaza Development, s.r.o. 

se sídlem: Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 276 58 899 

v rámci stavby “Rekonstrukce Jindrich Center” dle katastrálního situačního výkresu,         

který je přílohou č. 1/1 a č. 1/2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - 
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zřízení, vedení, provozování a údržby vodovodní přípojky v pozemku parc. č. 3550/3 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,   s budoucím oprávněným: 

Jindřich Plaza Development, s.r.o. 

se sídlem: Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 276 58 899 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na část pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, parc. č. 3550/3, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 949,80 m2               

v k.ú Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Nádražní, v blízkosti bývalého hotelového domu 

Jindřich),  

se společností 

Jindrich Plaza Development, s.r.o. 

se sídlem: Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 276 58 899 

za účelem vybudování stavebních objektů (zpevněných ploch včetně odvodnění, oprava asfaltu 

komunikace ul. Nádražní, vodovodní přípojky a sadové úpravy), za nájemné ve výši         

90,- Kč/m
2
/rok, tj. 85.482,- Kč/rok, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 45 
Zpráva o jednání zástupců statutárního města Ostravy a společnosti 
Veolia Energie ČR, a.s. v návaznosti na Memorandum o spolupráci 
uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a Veolia Energie ČR, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00719/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
30 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
Zprávu o jednání zástupců statutárního města Ostravy a společnosti Veolia Energie ČR , a.s.     

v návaznosti na Memorandum o spolupráci uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a Veolia 

Energie ČR, a.s. 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si dle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
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předpisů, rozhodnutí o jmenování zástupců statutárního města Ostravy pro společná jednání   

se zástupci společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, 

PSČ: 709 74, IČO: 45193410 v návaznosti na uzavřené Memorandum o spolupráci, a to: 

Ing. Tomáše Macuru, MBA, primátora 

Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora 

Mgr. Kateřinu Šebestovou, náměstkyni primátora 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

jmenovat zástupce statutárního města Ostravy pro společná jednání se zástupci společnosti 

Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ: 709 74, IČO: 

45193410 v návaznosti na uzavřené Memorandum o spolupráci, a to: 

Ing. Tomáše Macuru, MBA, primátora 

Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora 

Mgr. Kateřinu Šebestovou, náměstkyni primátora 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

zrušit bod 5) usnesení zastupitelstva města č. 2056/ZM1418/32 ze dne 31. 01. 2018, kterým bylo 

uloženo náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové Ph.D. předkládat zastupitelstvu města 

Zprávu o jednání zástupců statutárního města Ostravy a společnosti Veolia Energie ČR, a.s.,     

v návaznosti na Memorandum o spolupráci uzavřené mezi společností Veolia Energie ČR, a.s.  

a statutárním městem Ostrava 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D.  předložit zastupitelstvu  města   

1x ročně Zprávu o jednání zástupců statutárního města Ostravy a společnosti Veolia Energie ČR, 

a.s. v návaznosti na Memorandum o spolupráci uzavřené mezi statutárním městem Ostrava      

a Veolia Energie ČR, a.s. 

 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martimu Štěpánkovi, Ph.D., 

předložit zastupitelstvu města Zprávu o jednání zástupců statutárního města Ostravy             

a společnosti Veolia Energie ČR, a. s. v návaznosti na Memorandum o spolupráci uzavřené   
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mezi statutárním městem Ostrava  a společností Veolia Energie ČR, a.s. a body 2), 3), 4) a 5) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 28 
Informace o rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věci sp. zn.       
8Af 48/2014 
  
Usnesení číslo: 00720/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o vydání rozsudku Městského soudu v Praze ve věci sp. zn. 8Af 48/2014, ve kterém  

se zamítá žaloba společnosti SLOT Group, a.s. proti Ministerstvu financí ČR 

  

 
RM_M 47 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 00721/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í  

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13010, ORJ 120 o 3 824 tis. Kč (A.1.) 

- běžné výdaje 

(A.1.) na ORJ 130, § 4339, pol. 5133, ÚZ 13010 o 6 tis. Kč 

                                            pol. 5136, ÚZ 13010 o 15 tis. Kč 

                                            pol. 5137, ÚZ 13010 o 30 tis. Kč 

                                            pol. 5167, ÚZ 13010 o 30 tis. Kč 

                                            pol. 5173, ÚZ 13010 o 30 tis. Kč 

          na ORJ 133, § 4339, pol. 5137, ÚZ 13010 o 30 tis. Kč 

          na ORJ 135, § 4339, pol. 5011, ÚZ 13010 o 1 800 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 13010 o 100 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 13010 o 580 tis. Kč 
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                                            pol. 5032, ÚZ 13010 o 160 tis. Kč 

          na ORJ 180, § 4339, pol. 5139, ÚZ 13010 o 30 tis. Kč 

                                            pol. 5164, ÚZ 13010 o 40 tis. Kč  

                                            pol. 5166, ÚZ 13010 o 70 tis. Kč 

                                            pol. 5167, ÚZ 13010 o 340 tis. Kč 

                                            pol. 5169, ÚZ 13010 o 410 tis. Kč 

                                            pol. 5175, ÚZ 13010 o 25 tis. Kč 

                                            pol. 5499, ÚZ 13010 o 100 tis. Kč 

                                            pol. 5909, ÚZ 13010 o 14 263 tis. Kč  

(B.1.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5011, ÚZ 104513013, org. 94000000 o 1 682 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 94000000 o 198 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 94000000 o 99 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 104513013, org. 94000000 o 95 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 94000000 o 11 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 94000000 o 6 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 104513013, org. 94000000 o 425 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 94000000 o 50 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 94000000 o 25 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 104513013, org. 94000000 o 153 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 94000000 o 18 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 94000000 o 9 tis. Kč 

                                            pol. 5424, ÚZ 104513013, org. 94000000 o 26 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 94000000 o 3 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 94000000 o 2 tis. Kč 

          na ORJ 180, § 4349, pol. 5169, ÚZ 104513013, org. 94000000 o 82 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 94000000 o 10 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 94000000 o 6 tis. Kč 

                                            pol. 5175, ÚZ 104513013, org. 94000000 o 5 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 94000000 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 94000000 o 1 tis. Kč 

na § 4357, pol. 5169, ÚZ 92, ORJ 230, org. 6036 o 20 tis. Kč (C.1.) 

na § 3639, pol. 5151, ORJ 136 o 200 tis. Kč (C.2.) 

(C.3.) na ORJ 130, § 3639, pol. 5173, ÚZ 109517018, org. 107000000 o 43 tis. Kč 

                                                             ÚZ 109117017, org. 107000000 o 7 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7381 o 100 tis. Kč 

                                                                         org. 7382 o 150 tis. Kč 

                                                                         org. 7392 o 550 tis. Kč 

                                                                         org. 7395 o 100 tis. Kč 

                                                                         org. 7396 o 100 tis. Kč 

                                                                         org. 7397 o 100 tis. Kč 

                              § 2321, pol. 6121, org. 7381 o 700 tis. Kč 

                                                            ÚZ 95, org. 7382 o 500 tis. Kč 

                                                                        org. 7395 o 1 000 tis. Kč 

                                                                        org. 7396 o 750 tis. Kč 

                                                                        org. 7397 o 1 200 tis. Kč 
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                              § 4357, pol. 6122, ÚZ 95, org. 6036 o 833 tis. Kč 

  

z v y š u j e 

- financování 

na pol. 8115, ÚZ 13010, ORJ 120 o 14 235 tis. Kč (A.1.) 

(B.1.) na ORJ 120, pol. 8115, ÚZ 104513013, org. 94000000 o 2 468 tis. Kč 

                                                ÚZ 104113013, org. 94000000 o 291 tis. Kč 

  

s n i ž u j í  

- běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7606, ORJ 180 o 148 tis. Kč (B.1.) 

na § 3639, pol. 5154, ORJ 136 o 200 tis. Kč (C.2.) 

na § 3639, pol. 5901, ORJ 300, org. 107000000 o 50 tis. Kč (C.3.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7233 o 800 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7233 o 700 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7319 o 300 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7320 o 750 tis. Kč 

                                                                         org. 7081 o 2 700 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6036 o 853 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 

  
 

RM_M 22 
Žádost společnosti Basketbalový klub NH Ostrava a.s., o rozšíření 
podmínek použití dotace plynoucí z Veřejnoprávní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 00722/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o rozšíření podmínek použití poskytnutých peněžitých prostředků společnosti 

Basketbalový klub NH Ostrava a.s., se sídlem Cingrova 1627/10, 702 00 Ostrava - Moravská 

Ostrava, IČO: 26823314 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavření Dodatku            

č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. 2359/2018/ŠaS dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení na jeho zasedání 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 23 
Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního 
města Ostravy a výnosu daně z hazardních her pro období 2019-2020 
  
Usnesení číslo: 00723/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) schválit program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy      

a výnosu daně z hazardních her pro období 2019-2020 v oblasti tělovýchovy a sportu dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

b) schválit návrh vzorové smlouvy, která je přílohou programu na podporu tělovýchovy a sportu 

z rozpočtu statutárního města Ostravy a výnosu daně z hazardních her pro období 2019-2020    

v oblasti tělovýchovy a sportu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c) schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu 

statutárního města Ostravy a výnosu daně z hazardních her pro období 2019-2020 v oblasti 

tělovýchovy a sportu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu 

statutárního města Ostravy a výnosu daně z hazardních her pro období 2019-2020 v oblasti 

tělovýchovy a sportu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 

předložit návrh dle bodů 1) až 2) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města dne 6. 3. 2019 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 65 
Návrh na vyřazení a prodej přebytečného movitého majetku statutárního 
města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov    
pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace,         
IČO 70631816, se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00724/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení formou prodeje přebytečného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov pro seniory Kamenec, Slezská 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816, se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 

Ostrava - Slezská Ostrava. Celková pořizovací hodnota přebytečného movitého majetku činila 

507.980,- Kč, zůstatková hodnota činí 0,- Kč, cena obvyklá stanovena znaleckým posudkem  

(dle přílohy č. 1 předloženého materiálu) činí 69.000,- Kč bez DPH (83.490,- Kč s DPH), cenová 

nabídka za odkup činí 60.000,- Kč vč. DPH 

  

2) souhlasí 

  
s uzavřením kupní smlouvy (dle přílohy č. 3 předloženého materiálu) mezi prodávajícím: 

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816,       

se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava a kupujícím: AURES 

Holdings a.s., IČO 01759299, se sídlem Dopraváků 874/15, 184 00 Praha - Čimice, kde předmět 

smlouvy je přebytečný movitý majetek prodávajícího (dle přílohy č. 1 a 4 předloženého 

materiálu), za nabídkovou cenu 60.000,- Kč vč. DPH, a to z důvodu nezájmu o odkup vozidla  

za cenu vyšší, stanovenou znaleckým posudkem (dle přílohy č. 1 předloženého materiálu) 

  

3) ukládá 

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

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele ke kupní smlouvě dle bodu č. 2) tohoto 

usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 01.03.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 6 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací a příspěvků       
z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 v oblasti Volný čas 
  
Usnesení číslo: 00725/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 2439/ZM1418/37 
 

Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Volný čas z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2019 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého 

materiálu z důvodu vyřazení žádostí z výběrového řízení pro nesplnění formálních náležitostí 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Volný čas z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2019 žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého 

materiálu z věcných důvodů 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Volný čas         

z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným  

v příloze č. 3 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy 

pro rok 2019 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu, a to ve výši   

dle přílohy č. 3 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu,  a o uzavření veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava a příjemci 
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neinvestičních účelových dotací dle tohoto bodu usnesení, přílohy č. 4 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

-  s n i ž u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3421, pol. 5222, ÚZ 7105                                                          o          1 390 tis. Kč 

  

-  z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

§ 3421, pol. 5212, ÚZ 7105                                                              o             50 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5213, ORG. 4259, ÚZ 7105                                          o             50 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5221, ÚZ 7105                                                              o           100 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5223, ÚZ 7105                                                              o            260 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5229, ÚZ 7105                                                              o            115 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5212, ÚZ 7105                                                              o             50 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5213, ORG. 4259, ÚZ 7105                                          o             60 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5222, ÚZ 7105                                                             o             705 tis. Kč 

  

6) ukládá 

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

předložit návrhy dle bodů 1) - 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání        

dne 06.03.2019 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
7) rozhodla 
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o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 

2019 příjemcům uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu, a to ve výši a za podmínek   

pro poskytnutí příspěvků uvedených v příloze č. 5,  6 a v důvodové zprávě předloženého 

materiálu 

  

8) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

-  s n i ž u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3421, pol. 5222, ÚZ 7105                                                          o           580 tis. Kč 

  

-  z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

§ 3421, pol. 5331, ÚZ 7105                                                                          o            10 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5331, ORG. 81, ÚZ 7105                                                          o            80 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5331, ORG. 82, ÚZ 7105                                                          o          130 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5331, ORG. 83, ÚZ 7105                                                          o            20 tis. Kč 

§ 3421, pol. 5331, ORG. 84, ÚZ 7105                                                          o            80 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5331, ÚZ 7105                                                                          o            60 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5331, ORG. 41, ÚZ 7105                                                          o            30 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5331, ORG. 81, ÚZ 7105                                                          o            40 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5331, ORG. 82, ÚZ 7105                                                          o            50 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5331, ORG. 83, ÚZ 7105                                                          o            20 tis. Kč 

§ 3429, pol. 5331, ORG. 84, ÚZ 7105                                                          o            60 tis. Kč 

  

9) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 55/69  
  

zvýšení neinvestičních příspěvků 

Domovu pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvkové organizaci              o     30 tis. Kč 

Středisku volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, 

příspěvkové organizaci                                                                                           o    120 tis. Kč 

Středisku volného času, Ostrava – Zábřeh, příspěvkové organizaci                      o    180 tis. Kč 

Domu dětí a mládeže, Ostrava – Poruba, příspěvkové organizaci                         o     40 tis. Kč 

Středisku volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvkové 

organizaci                                                                                                                o   140 tis. Kč 

  

10) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 8) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 1 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí víceleté 
neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury a zachování kulturního 
dědictví uzavřené se společností Love production s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00726/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 1545/ZM1418/24 
k usnesení č. 05700/RM1418/83 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o doplnění běžného účtu EUR do Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí víceleté 

neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví                  

ev. číslo 1160/2017/KVA uzavřené mezi statutárním městem Ostravou a společností Love 

production s.r.o., IČO: 02763052, se sídlem č.p. 595, Metylovice, PSČ: 739 49 dle důvodové 

zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční 

účelové dotace v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví ev. č. 1160/2017/KVA 

uzavřené mezi statutárním městem Ostravou a příjemcem dotace uvedeným v bodě 1) tohoto 

usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

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

předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města dne 06.03.2019 

k  rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 21 
Vyhlášení programu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací    
na ozdravné pobyty v období od 01.11.2019 do 30.04.2020 
  
Usnesení číslo: 00727/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení Programu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na ozdravné 

pobyty v období od 01. 11. 2019 do 30. 04. 2020 dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině  Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_M 49 
Návrh smlouvy o spolupráci při realizaci projektu “Kotlíkové dotace    
v Moravskoslezském kraji” 
  
Usnesení číslo: 00728/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 00463/RM1822/8 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci projektu “Kotlíkové dotace           

v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” mezi statutárním městem Ostrava 

a 

Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 708 90 692,           

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
RM_M 50 
Odpověď na petici “Ne uhelné skládce” 
  
Usnesení číslo: 00729/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o způsobu vyřízení petice ”Ne uhelné skládce” dle přílohy č. 1 a 2 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 
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náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 32 
Návrh na uzavření smluv o zajištění přeložek plynárenských zařízení     
v souvislosti se stavbami odboru investičního, zahrnutými            
do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy. 
  
Usnesení číslo: 00730/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů               

s ní souvisejících č. 4000221937 v rámci akce ORG 7375 Plošná kanalizace Polanka nad Odrou, 

4.etapa 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. 4000221908 v rámci akce ORG 3195 Přestupní uzel Hulváky, II.etapa se 

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

27295567 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 
RM_M 33 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.2794/2018/OI/VZKÚ 
ze dne 27. 07. 2018 ke stavbě “Dětské dopravní hřiště ZŠ Bílovecká” 
  
Usnesení číslo: 00731/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2794/2018/OI/VZKÚ ze dne 27.7.2018         

mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451        

a společností STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky, IČO: 

25864092 na realizaci stavby “Dětské dopravní hřiště ZŠ Bílovecká” ve Svinově dle přílohy     
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č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Odkanalizování jižní části Svinova”, poř. č. 119/2018 
  
Usnesení číslo: 00732/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky a Dohody o naplnění podmínek žádosti 

o úhradu nákladů spojených s realizací záměru ekologické revitalizace, v rámci realizace veřejné 

zakázky “Odkanalizování jižní části Svinova” v rozsahu dle přílohy č. 1 a přílohy              

č. 2 předloženého materiálu, se subjektem: 

Česká republika - Ministerstvo financí 

Letenská 525/15, 118 10  Praha 1 

IČO: 00006947 

  

2) rozhodla 

  
o vyzvání dodavatelů k podání nabídek v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,      

o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění, na zhotovení stavby “Odkanalizování jižní části 

Svinova”, a to v rozsahu dle předloženého materiálu a v rozsahu přílohy č. 3 a přílohy        

č. 4 předloženého materiálu a za podmínky rozhodnutí ministerstva financí o zadávacím řízení 

  

3) schvaluje 

  
zadávací dokumentaci a realizační smlouvu k veřejné zakázce “Odkanalizování jižní části 

Svinova” v rozsahu dle přílohy č. 3 a přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) navrhuje 

  
níže uvedeného zástupce statutárního města Ostravy pro ustanovení hodnotící komise k veřejné 

zakázce “Odkanalizování jižní části Svinova” 

člen: 

Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

náhradník: 

Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 
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RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Nová izolace v útulku pro psy v Třebovicích”,       
poř. č. 029/2019 
  
Usnesení číslo: 00733/RM1822/12 

(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 realizaci stavební akce 

“Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích” v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 

2. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

3. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

3. Ing. Radek Konečný - 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: 30.06.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřených zakázek a kapitálových účastí 

k podpisu veškerých dokumetů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy    
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a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Havlíčkovo 
nábřeží (PD+AD+IČ)”, poř. č. 5/2019 
  
Usnesení číslo: 00734/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektových dokumentací a zajištění souvisejících činností pro stavbu “Rekonstrukce 

vodovodu a kanalizace Havlíčkovo nábřeží” v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

GePS-Geotechnik, s.r.o. 

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 06704778 

za cenu nejvýše přípustnou 830.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 24 
Oznámení o zahájení projednávání návrhu „I. Zprávy o uplatňování 
územního plánu Vřesina“ 
  
Usnesení číslo: 00735/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text odpovědi k oznámení o zahájení projednávání návrhu “I. Zprávy o uplatňování územního 

plánu Vřesina” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 61 
Návrh: “Podmínky Programu na zachování a obnovu kulturních památek 
a významných městských staveb z rozpočtu statutárního města Ostravy 
pro rok 2019”, včetně jeho vyhlášení 

(zn.předkl.) 
89 
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Usnesení číslo: 00736/RM1822/12 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit ”Podmínky Programu na zachování a obnovu kulturních památek a významných 

městských staveb z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019” - dle přílohy            

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení Programu na zachování a obnovu kulturních památek a významných 

městských staveb z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 v termínech dle přílohy   

č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

předložit zastupitelstvu města ke schválení bod 1) tohoto usnesení a k rozhodnutí bod 2) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 06.03.2019 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 18 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00737/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a)  s kácením 1 ks topolu kanadského o obvodu kmene 245 cm, rostoucího na pozemku 

parc.č.1906/23 - ostatní plocha, zeleň, v k.ú.Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy    

č.1 předloženého materiálu 

b) s kácením 1 ks břízy bělokoré o obvodu kmene 125 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 4155/3 - 

ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy          
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č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení souhlasů s kácením dřevin dle bodu 1a) a 1b) tohoto usnesení pro žadatele 

uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 22.02.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasů s kácením dřevin dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 22.02.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 19 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce hmotného majetku nestátní 
neziskové organizaci RUBIKON Centrum, z.ú. 
  
Usnesení číslo: 00738/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo 

náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a  neziskovou organizaci RUBIKON Centrum, z.ú., 

se sídlem Novákových 439/6, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 60446871, dle přílohy 

č.1 předloženého materiálu, jejímž předmětem je výpůjčka výpočetní techniky - notebook HP 

Pentium k udržitelnosti projektu “Ostrava - Rozšíření mentoringu 2015”   na dobu určitou     

od 01.03.2019 do 28.02.2022 

  

 
RM_M 31 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 00739/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
a) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 2271/52 

- ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava) s umístěním a realizací 

stavby “Ostrava-Krásné Pole 1264/3, příp.NNk” pro žadatele stavby: XXXX XXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX na základě 

plné moci zmocnitele: ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 

874/8, PSČ 405 02, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 1899/42 

- orná půda, v k.ú. Hrabová, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby “Ostrava-Hrabová 

1899/63, NNk” pro žadatele stavby: TRABBAU a.s., Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - 

Vinohrady, na základě plné moci zmocnitele: ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín 

IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,00, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušných souhlasů se stavbami dle bodu 1a) a 1b) tohoto usnesení          

a s tím spojené veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 22.02.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisům souhlasů se stavbami dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 22.02.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 1 
Celková oprava zdroje tepla v budově Diagnostického centra          
na ul. Sokolská třída 1925/49 v Moravské Ostravě 
  
Usnesení číslo: 00740/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření objednávky na zpracování projektové 

dokumentace celkové opravy zdroje tepla v budově na ul. Sokolská třída 1925/49, Moravská 
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Ostrava za cenu nejvýše přípustnou 151.250,- Kč s DPH společnosti TERMIA K+Š s.r.o.,    

IČO 479 858 52 se sídlem 28. října 168, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory. 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 22.02.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 2 
Výměna kamerového systému v budově Nové radnice 
  
Usnesení číslo: 00741/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výměnu kamerového systému v budově       

Nové radnice firmě OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO:25857568  

a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši 533.117,- Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 01.03.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 6 
Servisní úkony na odlučovačích ropných látek, sorpčních vpustích     
a čistírně odpadních vod 
  
Usnesení číslo: 00742/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
zadat veřejnou zakázku malého rozsahu společnosti EKOAQUA plus spol. s r.o., IČO:       
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258 36 668, sídlo Ahepjukova 2798/31, 702 00 Ostrava, na provádění servisních úkonů 

odlučovačů ropných látek, sorpčních vpustí a čistírně odpadních vod podle provozních řádů, 

jejich čištění podle potřeby v objektech SMO  od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020 - dle seznamu       

v příloze č. 1, za cenu nejvýše přípustnou 195 456,- Kč bez DPH 

a uzavřít smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 28.02.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka „Nákup kancelářských potřeb pro resort statutárního 
města Ostravy - 2019” 
  
Usnesení číslo: 00743/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
aby společnost Tender Systems s.r.o. se sídlem nám. Před bateriemi 692/18, 162 00 Praha 

6-Střešovice, IČO: 29145121 provedla jménem statutárního města Ostrava úkony zadavatelské 

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

vztahující se k veřejné zakázce na nákup kancelářských potřeb pro statutární město Ostrava, 

městské obvody a právnické osoby zřízené a založené statutárním městem Ostrava, na základě 

zadávacích podmínek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
zadávací dokumentaci k veřejné zakázce: „Nákup kancelářských potřeb pro resort statutárního 

města Ostravy - 2019” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu   

  

3) rozhodla 

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

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na dodávku kancelářských potřeb        

pro statutární město Ostrava, městské obvody a právnické osoby zřízené a založené statutárním 

městem Ostrava, které jsou vymezené v zadávací dokumentaci 
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RM_VZ 8 
Veřejná zakázka „Nákup papíru pro resort statutárního města Ostravy - 
2019” 
  
Usnesení číslo: 00744/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
aby společnost Tender Systems s.r.o. se sídlem nám. Před bateriemi 692/18, 162 00 Praha 

6-Střešovice, IČO: 29145121 provedla jménem statutárního města Ostrava úkony zadavatelské 

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

vztahující se k veřejné zakázce na nákup kancelářského papíru pro statutární město Ostrava, 

městské obvody a právnické osoby zřízené a založené statutárním městem Ostrava, na základě 

zadávacích podmínek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
zadávací dokumentaci k veřejné zakázce: „Nákup papíru pro resort města Ostravy - 2019”    

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na dodávku papíru pro statutární město 

Ostrava, městské obvody a právnické osoby zřízené a založené statutárním městem Ostrava, 

které jsou vymezené v zadávací dokumentaci 

  

 
 
 

RM_M 20 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o správě zaměstnaneckých výhod v systému 
Benefit Plus 
  
Usnesení číslo: 00745/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
22 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o správě zaměstnaneckých výhod v systému Benefit Plus, 

se společností Benefit Management s.r.o. se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Lublaňská 689/40, IČO 
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27069770, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 27 
Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 00746/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na zvolení 

• paní Mgr. VXXX FXXXXX, XXXX XXXXX trvalý pobyt Ostrava-XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem 

(hnutí ANO 2011) 

• pana PXXXX PXXXXXXXXX, XXXX XXXXX trvalý pobyt Ostrava-XXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXX, navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011) 

• paní Ing. HXXXXX HXXXXXX, XXXX XXXXX trvalý pobyt Ostrava-XXXXXXX 

XXXX XXXXXXX XXXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 

2011) 

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

RM_M 59 
Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou    
se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, 
o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství,   
ve znění pozdějších změn a doplňků 
  
Usnesení číslo: 00747/RM1822/12 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města 

Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění 

pozdějších změn a doplňků 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 06.03.2019 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

 


