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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 19.03.2019 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00868/RM1822/15 RM_M 0 Schválení programu 15. schůze rady města konané 

dne 19.03.2019 

35 

00869/RM1822/15 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

45 

00870/RM1822/15 RM_M 4 Podání žádosti o dotaci z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje na projekt Ozdravné 

pobyty žáků porubských základních škol                      

ve školním roce 2019/2020 

50 

00871/RM1822/15 RM_M 28 Informace o podané žádosti o dotaci pro projekt 

“Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova vč. 

napojení na inž. sítě, zpevněných ploch a oplocení 

v k.ú. Hrabová” v rámci Integrovaného 

operačního programu 

50 

00872/RM1822/15 RM_M 29 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace                     

pro projekt “Výměna plynových kotlů                     

ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb 

MOaP - ZŠO, Nádražní 117” 

50 

00873/RM1822/15 RM_M 30 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace                    

pro projekt “Výměna plynových kotlů                     

ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb 

MOaP - MŠO, Poděbradova 19” 

50 

00874/RM1822/15 RM_M 53 Návrh na prodej přebytečného majetku 

statutárního města Ostravy v užívání Městské 

policie Ostrava 

25 

00875/RM1822/15 RM_M 54 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava               

za měsíc únor 2019 

25 

00876/RM1822/15 RM_M 26 Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 

20.000,- Kč společnosti Bezpečně na silnicích 

o.p.s. 

01 

00877/RM1822/15 RM_M 1 Odpuštění smluvní pokuty vůči společnosti 

EverLift spol. s r.o. z titulu Kupní smlouvy 

uzavřené se statutárním městem Ostrava, ev.č. 

2873/2018/HS/VZKÚ, ze dne 6.8.2018, na nákup 

odtahového vozidla 

28 

00878/RM1822/15 RM_M 8 Uplatnění nároku na náhradu škody vůči státu 

způsobenou nesprávným úředním postupem 

28 

00879/RM1822/15 RM_M 55 Podání částečného odvolání proti výroku II. 

Usnesení Okresního soudu v Ostravě, č.j.: 99D 

1747/2017-273, ze dne 5.3.2019 

28 

00880/RM1822/15 RM_M 32 Dopis pro Ministerstvo dopravy - návrh na přesun 

dodatečné alokace Strategie ITI ostravské 

aglomerace 
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00881/RM1822/15 RM_M 2 Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Pustkovec, 

obec Ostrava, v rámci stavby “Rekonstrukce 

vodovodu a dostavba kanalizace v ulici 

Krásnopolská” 

08 

00882/RM1822/15 RM_M 3 Předchozí souhlas rady města k prodeji 

nemovitých věcí svěřených městskému obvodu 

Ostrava-Jih 

08 

00883/RM1822/15 RM_M 9 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc             

v k.ú. Svinov a návrh na záměr města neprodat 

nemovitou věc v k.ú. Polanka nad Odrou, vše obec 

Ostrava 

08 

00884/RM1822/15 RM_M 10 Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení 

přípojky NN a uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku         

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 

Distribuce, a. s. 

08 

00885/RM1822/15 RM_M 11 Návrh dílčí inventarizační komise na rozhodnutí       

o neupotřebitelnosti a likvidaci movitých věcí 

statutárního města Ostravy 

08 

00886/RM1822/15 RM_M 12 Návrh nekoupit nemovité věci v k.ú. Polanka          

nad Odrou, obec Ostrava a v k.ú. Vrbice                 

nad Odrou, obec Bohumín, návrh na záměr města 

směnit nemovité věci v k.ú. Vítkovice a k.ú. 

Hrabůvka, obec Ostrava, návrh změnit usnesení 

zastupitelstva města č. 0051/ZM1822/2 

08 

00887/RM1822/15 RM_M 19 Návrhy dodatků zřizovacích listin 25 

příspěvkových organizací zřízených 

zastupitelstvem města Ostravy - aktualizace 

účetního stavu majetku ke dni 31.12.2018 

08 

00888/RM1822/15 RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 

zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti pro oprávněné: Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., Veolia 

Energie ČR, a.s. 

08 

00889/RM1822/15 RM_M 21 Návrh na změnu usnesení rady města Ostravy č. 

00357/RM1822/7 ze dne 18. 12. 2018 

08 

00890/RM1822/15 RM_M 22 Návrh přijmout budoucí dar vodovodního řadu          

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava a uzavřít smlouvu  o 

budoucí smlouvě darovací s JUDr. O.K. a A.K. 

08 

00891/RM1822/15 RM_M 23 Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, návrh na záměr města 

prodat část pozemku v k. ú. Stará Bělá, obec 

Ostrava 

08 

00892/RM1822/15 RM_M 31 Návrh na záměr vypůjčit část pozemku v k. ú. 

Přívoz, obec Ostrava - Přednádraží Ostrava – 

Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní 

 

08 
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00893/RM1822/15 RM_M 33 Návrh na přijetí daru veřejného osvětlení v k. ú. 

Hrabová, obec Ostrava od dárce I.J. 

08 

00894/RM1822/15 RM_M 34 Návrh na nesouhlas s umístěním kanalizační 

přípojky do pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy 

08 

00895/RM1822/15 RM_M 37 Návrh na souhlas s přenecháním nemovitostí             

do výpůjčky, návrh na záměr pronajmout část 

pozemku v k. ú. Hrabová a návrh na záměr 

vypůjčit části pozemků v k. ú. Hrabůvka, obec 

Ostrava 

08 

00896/RM1822/15 RM_M 38 Návrh uzavřít “Smlouvu o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovité věci”, návrh                

na záměr města nedarovat a návrh na záměr města 

darovat nemovité věci v k.ú. Klimkovice, obec 

Klimkovice 

08 

00897/RM1822/15 RM_M 39 Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě                

o nájmu bytu v rámci projektu “Koncepce bydlení 

a její pilotní ověření ve městě Ostrava” č. 11              

v bytovém domě na ul. Horní 3032/100, O.-

Bělský Les 

08 

00898/RM1822/15 RM_M 40 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy  

o zřízení služebností pro Dopravní podnik Ostrava 

a.s. 

08 

00899/RM1822/15 RM_M 41 Návrh na souhlas vlastníka pozemků                       

s provedením stavby v k. ú. Sedlnice, obec 

Sedlnice pro Moravskoslezský kraj 

08 

00900/RM1822/15 RM_M 42 Návrh na souhlas s umístěním kontejnerových 

hrazení na kontejnerových stanovištích v ulici           

U Sídliště, Před Lanovkou a Podolí 

08 

00901/RM1822/15 RM_M 46 Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc         

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, návrh na záměr města 

směnit nemovité věci v k.ú. Nová Ves u Ostravy, 

návrh na záměr města prodat část nemovité věci  v 

k.ú. Hošťálkovice, vše obec Ostrava 

08 

00902/RM1822/15 RM_M 48 Návrh na prohlášení o nabytí majetku dle zákona 

č. 172/1991 Sb. k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava 

08 

00903/RM1822/15 RM_M 58 Návrh na souhlas k nájmu staveb na pozemcích           

v průmyslové zóně Ostrava-Mošnov                        

pro společnost OSTRAVA AIRPORT 

MULTIMODAL PARK s.r.o. 

08 

00904/RM1822/15 RM_M 50 Úprava rozpočtu 07 

00905/RM1822/15 RM_M 51 Úprava rozpočtu - zvýšení neinvestičního 

příspěvku Městské nemocnici Ostrava, p.o. včetně 

úpravy závazného ukazatele 

07 

00906/RM1822/15 RM_M 24 Žádost o mimořádnou dotaci spolku Boxing 

Ostrava, z.s. a spolku FC OSTRAVA-JIH, 

zapsaný spolek 

91 
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00907/RM1822/15 RM_M 18 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru            

do vlastnictví Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 

42 

00908/RM1822/15 RM_MZP 1 Návrh na úpravu platu ředitele Komorní scény 

Aréna, příspěvková organizace 

32 

00909/RM1822/15 RM_MZP 2 Návrh na vyhlášení výběrového řízení na pozici 

ředitele Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, 

příspěvková organizace, se sídlem Syllabova 19, 

703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 70631832 

86 

00910/RM1822/15 RM_M 17 Plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti 

sociální péče a zdravotnictví 

41 

00911/RM1822/15 RM_M 16 Návrh na jmenování člena správní rady a dozorčí 

rady 

28 

00912/RM1822/15 RM_M 7 Zapojení statutárního města Ostravy do kampaně 

“Hodina Země” v roce 2019 

80 

00913/RM1822/15 RM_M 13 Stanovisko k prodloužení doby platnosti 

rozhodnutí o stanovení průzkumného území 

Lhotka u Ostravy 

80 

00914/RM1822/15 RM_M 14 Uzavření smlouvy o úhradě za užití 

vodohospodářské infrastruktury v Průmyslové 

zóně Mošnov se společnosti Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

80 

00915/RM1822/15 RM_M 15 Zapojení statutárního města Ostravy do soutěže 

Hledej pramen vody 2019 

80 

00916/RM1822/15 RM_M 44 Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému 

kraji na spolufinancování projektu “Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva” 

80 

00917/RM1822/15 RM_M 45 Aktualizace příručky systému environmentálního 

managementu, změna členů vedení a zrušení 

odborné pracovní skupiny rady města                  

pro implementaci systému environmentálního 

managementu podle ČSN EN ISO 14001 

80 

00918/RM1822/15 RM_M 57 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě č. 

2301/2018/OŽP/VZKÚ - “Studie efektivity 

zavedení opatření v době smogové situace                 

v oblasti dopravy na území statutárního města 

Ostravy“ 

80 

00919/RM1822/15 RM_M 43 Návrh na uzavření dodatků mezi statutárním 

městem Ostrava a těmito správci inženýrských sítí 

ve vztahu ke GISMO: Veolia Energie ČR, a.s. 

Ostravské komunikace, a.s. a Dopravní podnik 

Ostrava a.s. 

83 

00920/RM1822/15 RM_M 47 Návrh na uzavření Smlouvy o užití Ortofota ČR 

mezi statutárním městem Ostrava                            

a Zeměměřickým úřadem 

83 

00921/RM1822/15 RM_VZ 7 VZMR Rozšíření kapacity diskového úložiště 
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00922/RM1822/15 RM_M 5 Návrh na uzavření Nájemní smlouvy v souvislosti 

se stavbou “Prodloužení sběrače B do Radvanic” 

zahrnutou do kapitálového rozpočtu statutárního 

města Ostravy 

05 

00923/RM1822/15 RM_M 25 Realizace akcí pro Městskou nemocnici Ostrava, 

p.o. dle přílohy č. 1 a jejich financování z 

rozpočtu statutárního města Ostrava - z Fondu  pro 

rozvoj Městské nemocnice Ostrava 

05 

00924/RM1822/15 RM_M 35 Uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu 

pro přípravu stavby “Cyklostezka W Poruba - 

Krásné Pole” 

05 

00925/RM1822/15 RM_M 36 Návrh na bezúplatné převzetí nedokončeného 

majetku do evidence investičního odboru 

magistrátu v rámci stavby “ Cyklostezka                

a chodník vedoucí podchodem pod ul. Místeckou” 

05 

00926/RM1822/15 RM_M 49 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v rámci 

stavby “Berma řeky Ostravice - komunikace               

a opevnění” 

05 

00927/RM1822/15 RM_M 56 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci 

akce “Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše 

Sýkory - stavba č.1 - kácení dřevin a sadové 

úpravy” 

05 

00928/RM1822/15 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy příkazní na výkon autorského 

dozoru na stavbě “Rekonstrukce objektu Husova 

7” 

05 

00929/RM1822/15 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu                

a kanalizace ul. Moravská” poř. č. 301/2018 

05 

00930/RM1822/15 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Nábřeží Ostravice - 

bezbariérové napojení komunikace u pomníku M. 

Sýkory”, poř. č. 13/2019 

05 

00931/RM1822/15 RM_VZ 8 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo pro stavbu 

“Modernizace řídicího systému ÚČOV v Ostravě - 

PD” 

05 

00932/RM1822/15 RM_VZ 9 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní              

na výkon funkce koordinátora BOZP pro stavbu 

“Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Čs. legií 

a nám. Msgre. Šrámka” 

05 

00933/RM1822/15 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Spojovací mosty, sloupy              

a překlady MNO - TDS+BOZP”, poř. č. 027/2019 

05 

00934/RM1822/15 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Voliéra kondora královského 

II.”, poř. č. 259/2018 

05 

00935/RM1822/15 RM_VZ 14 Veřejná zakázka “Přeložka vodovodu DN 200             

na ul. Betonářská”, poř. č. 48/2019 

 

05 



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 7/79  
  

00936/RM1822/15 RM_VZ 15 Veřejná zakázka “Park u zámku Zábřeh 

(PD+AD+IČ)”, poř. č. 026/2019 

05 

00937/RM1822/15 RM_VZ 16 Veřejná zakázka “Stavební úpravy objektu č. p. 

75, ul. Střelniční (PD+IČ+AD)”, poř. č.52/2019 

05 

00938/RM1822/15 RM_M 52 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

00939/RM1822/15 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Zateplení stropů nad 4. a 5. NP 

Nové radnice”, poř. č. 19/2019 

84 

00940/RM1822/15 RM_VZ 6 Návrh na uzavření smluv o provádění servisních 

úkonů v objektech MFB III. a MFB IV. v areálu 

Moravskoslezského inovačního centra a.s.                 

v Ostravě Pustkovci v roce 2019 

84 

00941/RM1822/15 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Dodávky elektrické energie     

pro statutární město Ostrava a městské organizace 

na rok 2020 - 2021” poř.č.54/2019 

84 

00942/RM1822/15 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Dodávky zemního plynu                

pro statutární město Ostrava a městské organizace 

na rok 2020 - 2021” poř. č. 53/2019 

84 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 6 Souhlas s uzavřením “Dohody o partnerské 

spolupráci” za účelem realizace projektu CLAIRO 

38 

  RM_M 27 Objednávka na zpracování projektové 

dokumentace pro Světelná signalizační zařízení 

pro výcvikové moduly Centra bezpečné jízdy 

09 

  RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 

45 

  RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o dílo na zpracování 

investičního záměru 

05 
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RM_M 0 
Schválení programu 15. schůze rady města konané dne 19.03.2019 
  
Usnesení číslo: 00868/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 15. schůze rady města konané dne 19.03.2019 

  

 
RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00869/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem A. 
Brože 3124/2, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30, IČO 25816977, jejímž jediným společníkem 
je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2019 a parametrů motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu společnosti Ostravské městské lesy                   

a zeleň,  s.r.o., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2019 společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti 

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., pro rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
 smlouvu o výkonu funkce mezi společností Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.,                     
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a jednatelem společnosti dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
jednateli společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Vladimír Blahuta, T: 30.06.2020 

 jednatel společnosti 

  
6) odvolává 

  
z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

Mgr. RXXXXX ŽXXXXXX, Ph.D., nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

RNDr. Mgr. MXXXX SXXXXXXXX, Ph.D., nar. XXXXXXXXXX, bytem 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

PXXXX VXXXXXu, nar.  XXXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

7) volí 

  
do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.  místo 

osob dle bodu 6) tohoto usnesení 

Ing. ZXXXXX NXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XX XXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

JUDr. OXXXXXX RXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXX XXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXX, XXX XX XXXXXXX 

PXXXX VXXXXXu, nar. XXXXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX  

  

8) schvaluje 

  
členům dozorčí rady dle bodu 7) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č.  3  
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předloženého materiálu 

  

 
RM_M 4 
Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt 
Ozdravné pobyty žáků porubských základních škol ve školním roce 
2019/2020 
  
Usnesení číslo: 00870/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 00818/RM1822/14 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci na projekt Ozdravné pobyty žáků porubských základních škol                

ve školním roce 2019/2020 z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

  

2) žádá 

  
městský obvod Poruba 

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

usnesení v souladu s podmínkami dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně 

základních škol“ v rámci Moravskoslezského kraje v případě, že zastupitelstvo městského 

obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 31.10.2019 

 starostka městského obvodu Poruba 

  
3) žádá 

  
městský obvod Poruba 

o zajištění financování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 30.09.2019 

 starostka městského obvodu Poruba 
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RM_M 28 
Informace o podané žádosti o dotaci pro projekt “Novostavba MŠ 
Hrabová, ul. Bažanova vč. napojení na inž. sítě, zpevněných ploch             
a oplocení v k.ú. Hrabová” v rámci Integrovaného operačního programu 
  
Usnesení číslo: 00871/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o zahájené přípravě a podané žádosti o dotaci pro projekt “Novostavba MŠ Hrabová, 

ul. Bažanova vč. napojení na inž. sítě, zpevněných ploch a oplocení v k.ú. Hrabová” v rámci 

Integrovaného operačního programu, výzva č. 88 infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

(SVL) II. 

  

2) žádá 

  
městský obvod Hrabová 

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

  

 Vyřizuje: Igor Trávníček, T: 30.09.2022 

 starosta městského obvodu Hrabová 

  
3) žádá 

  
městský obvod Hrabová 

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

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Igor Trávníček, T: 30.09.2022 

 starosta městského obvodu Hrabová 

  
 

RM_M 29 
Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt “Výměna plynových 
kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP - ZŠO, 
Nádražní 117” 
  
Usnesení číslo: 00872/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 07044/RM1418/100 
k usnesení č. 09148/RM1418/127 
  
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. 

Strana 12/79  
  

  
1) souhlasí 

  
se změnou rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-

2020, prioritní osy 5 - Energetické úspory, specifického cíle 5.1 - Snížit energetickou náročnost 

veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, od poskytovatele Ministerstva 

životního prostředí ČR, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO: 00164801 na 

projekt “ Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP - 

ZŠO, Nádražní 117” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu za podmínky souhlasu 

zastupitelstva města s podmínkami poskytnutí dotace uvedenými v příloze ke Změně č. 1 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyslovit souhlas s podmínkami poskytnutí dotace uvedenými v příloze ke Změně č.1 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.12.2020 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 10.04.2019 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 30 
Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt “Výměna plynových 
kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP - MŠO, 
Poděbradova 19” 
  
Usnesení číslo: 00873/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 07044/RM1418/100 
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k usnesení č. 09147/RM1418/127 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-

2020, prioritní osy 5 - Energetické úspory, specifického cíle 5.1 - Snížit energetickou náročnost 

veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, od poskytovatele Ministerstva 

životního prostředí ČR, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO: 00164801 na 

projekt “ Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP - 

MŠO, Poděbradova 19” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu za podmínky souhlasu 

zastupitelstva města s podmínkami poskytnutí dotace uvedenými v příloze ke Změně č. 1 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu. 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyslovit souhlas s podmínkami poskytnutí dotace uvedenými v příloze ke Změně č.1 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.03.2020 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 10.04.2019 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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RM_M 53 
Návrh na prodej přebytečného majetku statutárního města Ostravy            
v užívání Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00874/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
prodat  použité motocykly jakožto přebytečné movité věci paní XXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXX X XXX 

a) Motocykl Peugeot Ludix, VIN: VGAL1ACFA00161068, RZ 4T5 243, rok výroby 2009, 

obvyklá cena 6 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č.128/20/2018 ze dne 06.12.2018, 

zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Petrem Borůvkou 

Odůvodnění odchylky od ceny v daném místě a čase obvyklé: 

- na nabídku prodeje motocyklů, která byla zveřejněna na internetových stránkách Městské 

policie Ostrava, se přihlásilo více zájemců. Kupující paní XXXXXXXX XXXXXXXXXX 

byla nabídnuta částka 7 000,00 Kč  vč. DPH, která byla o 1 000,00 Kč vyšší než ji stanovil 

znalecký posudek. 

b) Motocykl Peugeot Ludix, VIN: VGAL1ACFA00161029, RZ 4T5 247, rok výroby 2009, 

obvyklá cena 5 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č.129/21/2018 ze dne 07.12.2018, 

zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Petrem Borůvkou 

Odůvodnění odchylky od ceny v daném místě a čase obvyklé: 

- na nabídku prodeje motocyklů, která byla zveřejněna na internetových stránkách Městské 

policie Ostrava, se přihlásilo více zájemců. Kupující paní XXXXXXXX XXXXXXXXXX 

byla nabídnuta částka 6 000,00 Kč  vč. DPH, která byla o 1 000,00 Kč vyšší než ji stanovil 

znalecký posudek. 

c) Motocykl Peugeot Ludix, VIN: VGAL1ACFA00161040, RZ 4T5 246, rok výroby 2009, 

obvyklá cena 5 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č.130/22/2018 ze dne 08.12.2018, 

zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Petrem Borůvkou 

Odůvodnění odchylky od ceny v daném místě a čase obvyklé: 
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- na nabídku prodeje motocyklů, která byla zveřejněna na internetových stránkách Městské 

policie Ostrava, se přihlásilo více zájemců. Kupující paní XXXXXXXX XXXXXXXXXX 

byla nabídnuta částka 6 000,00 Kč  vč. DPH, která byla o 1 000,00 Kč vyšší než ji stanovil 

znalecký posudek. 

d) Motocykl Peugeot Ludix, VIN: VGAL1ACFA00161017, RZ 4T5 249, rok výroby 2009, 

obvyklá cena 4 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č.131/23/2018 ze dne 09.12.2018, 

zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Petrem Borůvkou 

Odůvodnění odchylky od ceny v daném místě a čase obvyklé: 

- na nabídku prodeje motocyklů, která byla zveřejněna na internetových stránkách Městské 

policie Ostrava, se přihlásilo více zájemců. Kupující paní XXXXXXXX XXXXXXXXXX 

byla nabídnuta částka 5 000,00 Kč  vč. DPH, která byla o 1 000,00 Kč vyšší než ji stanovil 

znalecký posudek. 

e) Motocykl Peugeot Ludix, VIN: VGAL1ACFA00161022, RZ 4T5 240, rok výroby 2009, 

obvyklá cena 5 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č.132/24/2018 ze dne 10.12.2018, 

zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Petrem Borůvkou 

Odůvodnění odchylky od ceny v daném místě a čase obvyklé: 

- na nabídku prodeje motocyklů, která byla zveřejněna na internetových stránkách Městské 

policie Ostrava, se přihlásilo více zájemců. Kupující paní XXXXXXXX XXXXXXXXXX 

byla nabídnuta částka 6 000,00 Kč  vč. DPH, která byla o 1 000,00 Kč vyšší než ji stanovil 

znalecký posudek. 

f) Motocykl KYMCO AGILITY 50 MMC, VIN: LC2U6005091302755, RZ 5T4 708, rok 

výroby 2010, obvyklá cena 5 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č.133/25/2018 ze dne 

11.12.2018, zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Petrem Borůvkou 

Odůvodnění odchylky od ceny v daném místě a čase obvyklé: 

- na nabídku prodeje motocyklů, která byla zveřejněna na internetových stránkách Městské 

policie Ostrava, se přihlásilo více zájemců. Kupující paní XXXXXXXX XXXXXXXXXX 

byla nabídnuta částka 6 000,00 Kč  vč. DPH, která byla o 1 000,00 Kč vyšší než ji stanovil 

znalecký posudek. 

g) Motocykl KYMCO AGILITY 50 MMC, VIN: LC2U6005091303024, RZ 5T4 710, rok 
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výroby 2010, obvyklá cena 4 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č.134/26/2018 ze dne 

12.12.2018, zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Petrem Borůvkou 

Odůvodnění odchylky od ceny v daném místě a čase obvyklé: 

- na nabídku prodeje motocyklů, která byla zveřejněna na internetových stránkách Městské 

policie Ostrava, se přihlásilo více zájemců. Kupující paní XXXXXXXX XXXXXXXXXX 

byla nabídnuta částka 5 000,00 Kč  vč. DPH, která byla o 1 000,00 Kč vyšší než ji stanovil 

znalecký posudek. 

a za tím účelem na straně statutárního města Ostravy uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.2 

předloženého materiálu s výše uvedenou  kupující 

  

2) rozhodla 

  
prodat  použitý automobil Volkswagen Transporter jakožto přebytečnou movitou věc panu 

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXX, a to: 

Volkswagen Transporter, VIN: WV2ZZZ7HZ9H073682, RZ 5T9 9030, rok výroby 2008, 

obvyklá cena  39 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č.135/27/2018 ze dne 15.12.2018, 

zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Petrem Borůvkou 

Odůvodnění odchylky od ceny v daném místě a čase obvyklé: 

- na nabídku prodeje vozidla, která byla zveřejněna na internetových stránkách Městské policie 

Ostrava, se přihlásilo více zájemců. Kupujícím panem XXXXXXX XXXXX (zaměstnancem 

městské policie), byla nabídnuta  částka 75 000,00 Kč vč. DPH, která byla o 36 000,00 Kč 

vyšší než ji stanovil znalecký posudek. 

a za tím účelem na straně statutárního města Ostravy uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu s výše uvedeným  kupujícím 

  

 
RM_M 54 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc únor 2019 
  
Usnesení číslo: 00875/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
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1) projednala 

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

materiálu 

  

 
RM_M 26 
Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč společnosti 
Bezpečně na silnicích o.p.s. 
  
Usnesení číslo: 00876/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
poskytnout  finanční dar ve výši 20.000,- Kč   společnosti Bezpečně na  silnicích  o.p.s.,              

se sídlem Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec, IČO: 28733932  na pokrytí části nákladů      na   

akci  “Na kole jen s přilbou”   a  uzavřít darovací smlouvu  dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové  opatření, který se 

- sníží běžné výdaje 

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

- zvýší neinvestiční  transfery  obecně  prospěšným společnostem 

na § 2223, pol. 5221, ÚZ 7117, ORJ 221  o 20 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření  dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.03.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 1 
Odpuštění smluvní pokuty vůči společnosti EverLift spol. s r.o. z titulu 
Kupní smlouvy uzavřené se statutárním městem Ostrava, ev.č. 
2873/2018/HS/VZKÚ, ze dne 6.8.2018, na nákup odtahového vozidla 
  
Usnesení číslo: 00877/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

částečně odpustit smluvní pokutu z prodlení s předáním předmětu koupě co do výše 

113.438,70 Kč vůči společnosti EverLift spol. s r.o., sídlem č.p. 444, 783 47 Hněvotín, IČO: 

166 26 117, z titulu Kupní smlouvy, ev.č. 2873/2018/HS/VZKÚ, ze dne 6.8.2018, uzavřené  se 

statutárním městem Ostrava, která nabyla účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv 7.8.2018, 

včetně neuplatňování nároku na zákonný úrok z prodlení, který vznikl v důsledku prodlení s 

úhradou smluvní pokuty, a to dle důvodové zprávy předloženého materiálu                    s 

úpravou 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ostravy 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 10.04.2019 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 8 
Uplatnění nároku na náhradu škody vůči státu způsobenou 
nesprávným úředním postupem 
  
Usnesení číslo: 00878/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uplatňování nároku na náhradu škody vůči státu - České republice, způsobenou nesprávným 

úředním postupem v řízení o pozůstalosti, resp. řízení o úschovách v pozůstalostním řízení             

ve věci zůstavitele XXXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, posledně bytem 

XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, zemřelém dne XXXXXXXXX, 

vedeného u Okresního soudu v Ostravě a pověřené notářky Mgr. Evě Studentové, pod sp.zn. 
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99 D 570/2015, a to dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 55 
Podání částečného odvolání proti výroku II. Usnesení Okresního soudu 
v Ostravě, č.j.: 99D 1747/2017-273, ze dne 5.3.2019 
  
Usnesení číslo: 00879/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o podání částečného odvolání proti výroku II. Usnesení Okresního soudu v Ostravě, č.j.: 99 D 

1747/2017-273, ze dne 5.3.2019, kterým byl zamítnut nárok na přiznání nákladů ve výši 

5.689,41 Kč ve věci řízení o pozůstalosti zůstavitelky Miroslavy Prachařové, nar. dne 

16.9.1962, posledně bytem Ostrava - Vítkovice, Thomayerova 1474/26, zemřelé dne 

24.5.2017, a to dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 32 
Dopis pro Ministerstvo dopravy - návrh na přesun dodatečné alokace 
Strategie ITI ostravské aglomerace 
  
Usnesení číslo: 00880/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženým návrhem dopisu pro Ministerstvo dopravy, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu s úpravou 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, odboru strategického rozvoje 

zaslat dopis Ministerstvu dopravy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu s úpravou 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 22.03.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 
 
 
 



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 20/79  
  

RM_M 2 
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, v rámci 
stavby “Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ulici 
Krásnopolská” 
  
Usnesení číslo: 00881/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, z vlastnictví pana 

XXXXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX, za cenu obvyklou, stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 24.400,- Kč, a to pozemek parc.č. 4625/11 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.04.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 3 
Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovitých věcí svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 00882/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k prodeji nemovitých věcí dle čl. 7, odst. (3), písm. a), obecně závazné 

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

městskému obvodu Ostrava - Jih, a to: 

1) bytových jednotek včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu č.p. 1440 

na ul. Klegova č. o. 21, Ostrava - Hrabůvka a na pozemku parc. č. st. 1182, zastavěná plocha  a 

nádvoří v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava: 

- Bytová jednotka č. 1440/1, spoluvlastnický podíl o velikosti 7260/235999 
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- Bytová jednotka č. 1440/2, spoluvlastnický podíl o velikosti 3766/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/3, spoluvlastnický podíl o velikosti 7282/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/4, spoluvlastnický podíl o velikosti 7221/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/5, spoluvlastnický podíl o velikosti 3632/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/6, spoluvlastnický podíl o velikosti 5076/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/7, spoluvlastnický podíl o velikosti 3756/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/8, spoluvlastnický podíl o velikosti 7312/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/9, spoluvlastnický podíl o velikosti 3648/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/10, spoluvlastnický podíl o velikosti 5022/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/11, spoluvlastnický podíl o velikosti 3726/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/12, spoluvlastnický podíl o velikosti 7286/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/13, spoluvlastnický podíl o velikosti 3742/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/14, spoluvlastnický podíl o velikosti 5038/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/15, spoluvlastnický podíl o velikosti 3672/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/16, spoluvlastnický podíl o velikosti 7248/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/17, spoluvlastnický podíl o velikosti 3678/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/18, spoluvlastnický podíl o velikosti 5156/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/19, spoluvlastnický podíl o velikosti 3806/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/20, spoluvlastnický podíl o velikosti 7251/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/21, spoluvlastnický podíl o velikosti 3681/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/22, spoluvlastnický podíl o velikosti 5068/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/23, spoluvlastnický podíl o velikosti 3718/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/24, spoluvlastnický podíl o velikosti 7336/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/25, spoluvlastnický podíl o velikosti 3766/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/26, spoluvlastnický podíl o velikosti 5068/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/27, spoluvlastnický podíl o velikosti 3718/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/28, spoluvlastnický podíl o velikosti 7275/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/29, spoluvlastnický podíl o velikosti 3704/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/30, spoluvlastnický podíl o velikosti 5068/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/31, spoluvlastnický podíl o velikosti 3718/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/32, spoluvlastnický podíl o velikosti 7340/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/33, spoluvlastnický podíl o velikosti 3770/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/34, spoluvlastnický podíl o velikosti 5071/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/35, spoluvlastnický podíl o velikosti 3718/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/36, spoluvlastnický podíl o velikosti 7251/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/37, spoluvlastnický podíl o velikosti 3678/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/38, spoluvlastnický podíl o velikosti 5160/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/39, spoluvlastnický podíl o velikosti 3806/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/40, spoluvlastnický podíl o velikosti 7251/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/41, spoluvlastnický podíl o velikosti 3678/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/42, spoluvlastnický podíl o velikosti 5035/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/43, spoluvlastnický podíl o velikosti 3681/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/44, spoluvlastnický podíl o velikosti 7215/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/45, spoluvlastnický podíl o velikosti 3771/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/46, spoluvlastnický podíl o velikosti 5120/235999 

- Bytová jednotka č. 1440/47, spoluvlastnický podíl o velikosti 3756/235999 

2) bytových jednotek včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu č.p. 372  na 

ul. Velflíkova č. o. 3, Ostrava - Hrabůvka a na pozemku parc. č. st. 338, zastavěná plocha           
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a nádvoří v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava: 

- Bytová jednotka č. 372/3, spoluvlastnický podíl o velikosti 5130/65302 

- Bytová jednotka č. 372/5, spoluvlastnický podíl o velikosti 5263/65302 

- Bytová jednotka č. 372/12, spoluvlastnický podíl o velikosti 5427/65302 

  

 
RM_M 9 
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Svinov a návrh            
na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Polanka nad Odrou, vše 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00883/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci 

- část pozemku parc.č. 659/121 o výměře 236 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

oddělenou dle geometrického plánu č. 2887-10/2019 pro k.ú. Svinov a označenou jako 

pozemek parc.č. 659/306 v k.ú. Svinov, obec Ostrava  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Svinov 

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

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci  

- část pozemku parc.č. 3316 o výměře cca 1100 m2-1200 m2 v k.ú. Polanka nad Odrou , obec 

Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Polanka               

nad Odrou, dle zákresu, který je přílohou č.4 předloženého materiálu  

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.04.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 
 
 
 



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 23/79  
  

RM_M 10 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení přípojky NN                  
a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene          
k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a. s. 
  
Usnesení číslo: 00884/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV v pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 2290/2 - ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava-Krásné Pole 1264/3, příp. NNk” 

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

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV  k pozemku: 

parc. č. 2290/2 - ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Krásné Pole obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 11 
Návrh dílčí inventarizační komise na rozhodnutí o neupotřebitelnosti            
a likvidaci movitých věcí statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00885/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o neupotřebitelnosti a likvidaci movitých věcí statutárního města Ostravy v celkové pořizovací 

ceně 232 514,94 Kč na návrh dílčí inventarizační komise viz příloha č. 1 předloženého 

materiálu   

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi ve složení: 

 

předseda Bc. Petr Mlýnek, za odbor hospodářské správy 

členové: Stanislav Tomeček, za odbor hospodářské správy 

Jozefína Rucká, za odbor majetkový 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil fyzickou likvidaci neupotřebitelných movitých věcí dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.04.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

 

4) ukládá 

  
likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedené likvidaci 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.04.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 12 
Návrh nekoupit nemovité věci v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava     
a v k.ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, návrh na záměr města směnit 
nemovité věci v k.ú. Vítkovice a k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, návrh 
změnit usnesení zastupitelstva města č. 0051/ZM1822/2 
  
Usnesení číslo: 00886/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

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

- parc.č. 3110/1, 

- parc.č. 3110/2, 

- parc.č. 3110/10, 

- parc.č. 3110/36, 

- parc.č. 3136/5, 

- parc.č. 3148/4, 

- parc.č. 3148/7, 

- parc.č. 4017 

od vlastníka Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu Zemědělský podnik Razová, 

státní podnik v likvidaci, IČO 136 42 090, sídlo Praha 6 - Řepy, Třanovského 622/11, PSČ 

16304 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem koupit nemovité věci v k.ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín, a to pozemky: 

- parc.č. 647/21, 

- parc.č. 647/23 

od vlastníka Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu ve věcech majetkových, 

IČO 697 97 111, sídlo Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 

  

3) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, a to: 
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pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih: 

- p.č.st. 2090, 

- p.č.st. 2091, 

- p.č.st. 2092, 

- p.p.č. 198/5, 

- p.p.č. 198/6, 

- p.p.č. 936/5, 

za pozemky v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví Shell Czech Republic a.s., IČO 158 

90 554, sídlo Antala Staška 2027/77, Krč, 140 00 Praha 4: 

- parc.č. 173/2, 

- parc.č. 173/28, 

- parc.č. 173/29 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo směnit všechny tyto výše 

uvedené nemovité věci společně, nebo kteroukoliv z nich jednotlivě, případně i více uvedených 

věcí, přičemž si zároveň vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit 

za podmínky, že dojde k majetkovému vypořádání stavby pozemní komunikace, vybudované 

společností Shell Czech Republic a.s. na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, a to p.p.č. 198/3 a p.p.č. 936/4, k.ú. Hrabůvka, obec 

Ostrava 

  

4) souhlasí 

  
s návrhem změnit usnesení zastupitelstva města č. 0051/ZM1822/2 ze dne 12. 12. 2018, v bodě 

6), kterým rozhodlo koupit nemovitou věc v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, za cenu 

obvyklou ve výši 4.200,- Kč s tím, že současně statutární město Ostrava uhradí vlastníkovi 

pozemku náklady na výmaz veškerých zástavních práv smluvních z listu vlastnictví v celkové 

výši 3.000,- Kč, 

a to tak, že se vypouští text “...3.000,00 Kč...” a nahrazuje se textem “...4.000,- Kč...” 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.04.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 19 
Návrhy dodatků zřizovacích listin 25 příspěvkových organizací 
zřízených zastupitelstvem města Ostravy - aktualizace účetního stavu 
majetku ke dni 31.12.2018 
  
Usnesení číslo: 00887/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrhy na schválení dodatků zřizovacích listin příspěvkových  organizací 

zřízených zastupitelstvem města Ostravy, kterými se v souladu s ust. čl. 5 Směrnice č. 1/2017 

“Zásady vztahů orgánů města k příspěvkovým organizacím zřízeným zastupitelstvem města 

Ostravy” na základě inventarizace majetku  ke dni 31.12.2018 aktualizuje účetní  stav 

svěřených nemovitých a movitých věcí  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Knihovna města 

Ostravy, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině  ze dne 21.05.2014 právnické osoby Ostravské 

muzeum, příspěvková organizace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit dodatek č. 7  ke zřizovací listině  ze dne 21.05.2014 právnické osoby Divadlo loutek 

Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

 

schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Janáčkova 

filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Národní divadlo 

moravskoslezské, příspěvková organizace, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Komorní scéna 

Aréna, příspěvková organizace, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Lidová 

konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

9) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit dodatek č. 11 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Zoologická 

zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 9 předloženého 

materiálu 

  

10) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit dodatek č. 9 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Městská 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

11) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

 

schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Dětské centrum 

Domeček, příspěvková organizace, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  

12) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov Slunovrat, 

Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

13) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov                       

pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, dle přílohy č. 13 

předloženého materiálu 

  

14) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov 

Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, dle přílohy č. 14 předloženého 

materiálu 

  

15) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov 

Korýtko, příspěvková organizace, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu 

  

16) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov Magnolie, 

Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu 
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17) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov 

Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu 

  

18) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov                    

pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 18 předloženého 

materiálu 

  

19) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Domov Sluníčko, 

Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu 

  

20) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit dodatek č. 15 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Čtyřlístek - 

centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy 

č. 20 předloženého materiálu 

  

21) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Středisko volného 

času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, dle přílohy č. 21 

předloženého materiálu 

  

22) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Středisko volného 
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času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu 

  

23) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Středisko volného 

času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 23 předloženého 

materiálu 

  

24) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině ze dne 21.05.2014 právnické osoby Dům dětí                

a mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu 

  

25) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině ze dne 10.09.2014 právnické osoby Firemní školka 

města Ostravy, příspěvková organizace, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu 

  

26) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině ze dne 25.05.2016 právnické osoby PLATO Ostrava, 

příspěvková organizace, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu 

  

27) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrhy dodatků zřizovacích listin příspěvkových 

organizací dle bodů 2) až 26)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.04.2019 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 20 
Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti, zřízení služebnosti a uzavření smlouvy  o 
zřízení služebnosti pro oprávněné: Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., Veolia Energie ČR, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00888/RM1822/15 

(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. 142/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s oprávněným: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČO: 04084063 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

DN 70/40 v bezkanálovém provedení k pozemku: 

parc. č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

Veolia Energie ČR, a.s. 

se sídlem 28. října 337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 45193410 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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RM_M 21 
Návrh na změnu usnesení rady města Ostravy č. 00357/RM1822/7              
ze dne 18. 12. 2018 
  
Usnesení číslo: 00889/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) mění 

  
své usnesení č. 00357/RM1822/7 ze dne  18. 12. 2018 takto : 

v bodě 1) 

částka 98.463.015,92 Kč se mění na částku 97.863.852,36 Kč 

v bodě 1), odst. I  

částka 97.504.323,92 Kč se mění na částku 96.905.160,36 Kč 

částka 80.494.885,09 Kč se mění na částku 79.895.721,53 Kč 

  

 
RM_M 22 
Návrh přijmout budoucí dar vodovodního řadu v k. ú. Hrabová, obec 
Ostrava a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací s JUDr. O.K.           
a A.K. 
  
Usnesení číslo: 00890/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o budoucím přijetí daru  vodovodního řadu PE D 90  v  celkové předpokládané délce  66,5 m, 

který  bude vybudován v rámci stavby “Prodloužení vodovodního řadu ul. Lužná ” a uložen   v 

pozemku k. ú. Hrabová, obec Ostrava (viz příloha č. 1A, č. 1B), parc. č. 1899/42 - orná půda, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený, 

a o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s budoucími dárci 

manžely 

JUDr. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXX 
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XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXX 

oba XXXXXXXX XXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXX 

  

 
RM_M 23 
Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú. Radvanice, obec 
Ostrava, návrh na záměr města prodat část pozemku v k. ú. Stará Bělá, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00891/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat pozemek parc. č. 798/4 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat: 

- část pozemku parc. č. 468 o výměře 24 m2 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřen městskému obvodu Stará Bělá, která je dle geometrického 

plánu č. 3388-80/2018, vyhotoveného pro k. ú. Stará Bělá označena jako pozemek parc. č. 

468/2 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje 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: 10.04.2019 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 31 
Návrh na záměr vypůjčit část pozemku v k. ú. Přívoz, obec Ostrava - 
Přednádraží Ostrava – Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní 
  
Usnesení číslo: 00892/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit 

část pozemku p. p. č. 372/5 o výměře 49 m2 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, která je dle 

geometrického plánu č. 2265-66d/2018 vyhotoveného pro k. ú. Přívoz, obec Ostrava, označena 

jako pozemek p. p. č. 372/34 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

společnosti RAPA TRADING, s.r.o., se sídlem Zahradní 394/12, 747 18 Píšť, IČO 268 33 522 

za podmínky, že se statutární město Ostrava stane vlastníkem předmětné části pozemku 

a vyhrazuje si právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 33 
Návrh na přijetí daru veřejného osvětlení v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 
od dárce I.J. 
  
Usnesení číslo: 00893/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí daru  veřejného osvětlení realizovaného v rámci stavby “Komunikace pro stavební 

lokalitu “Na Farském” + zasíťování stavební lokality “Na Farském” - Hrabová” jako stavební 

objekt D.2.4. - SO 04 Veřejné osvětlení specifikované v návrhu darovací smlouvy, která je 

přílohou č. 3 předloženého materiálu 

a o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s dárcem 

IXXXXX JXXXXXXXX, narozenou XX XXX XXXX 

bydliště: XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXX XX 
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RM_M 34 
Návrh na nesouhlas s umístěním kanalizační přípojky do pozemku            
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00894/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

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

p. p. č. 522 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

pro investora: 

Mgr. XXXXXX XXXXXXXXXXá, datum narození 9X XX XXXX 

bydliště U XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXX XXX, 

v rámci stavby “Rodinný dům, ul. U Hrůbků 247, Ostrava – Nová Ves, domovní část 

kanalizační přípojky”, dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 1/2 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
Návrh na souhlas s přenecháním nemovitostí do výpůjčky, návrh           
na záměr pronajmout část pozemku v k. ú. Hrabová a návrh na záměr 
vypůjčit části pozemků v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00895/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 253/1 - ostatní plocha, zeleň o výměře 25 m2 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 předloženého 

materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

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

- p. p. č. 371/53 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 78 m2, 

- p. p. č. 371/91 - ostatní plocha, zeleň o výměře 309 m2, 
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- p. p. č. 371/93 - ostatní plocha, dráha o výměře 1572 m2, 

- p. p. č. 371/94 - ostatní plocha, zeleň o výměře 1272 m2, 

- p. p. č. 371/95 - ostatní plocha, dráha o výměře 100 m2, 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 4/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 38 
Návrh uzavřít “Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva          
k nemovité věci”, návrh na záměr města nedarovat a návrh na záměr 
města darovat nemovité věci v k.ú. Klimkovice, obec Klimkovice 
  
Usnesení číslo: 00896/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 0052/ZM1822/2 
 
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem uzavřít dle přílohy č. 2 předloženého materiálu ”Smlouvu o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovité věci”, o jejímž nabytí rozhodlo zastupitelstvo města dne             

12. 12. 2018 usnesením č. 0052/ZM1822/2 

  

2) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit pozemek p.p.č. 624/7, k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava, 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 statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 pozemku p.p.č. 624/7, k.ú. Michálkovice, obec 

Ostrava 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo pozemek p.p.č. 624/7, k.ú. Michálkovice, obec 

Ostrava, 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 statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 pozemku p.p.č. 624/7, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

  

4) nesouhlasí 
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s návrhem na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Klimkovice, obec Klimkovice, a to 

pozemky: 

- parc.č. 3081/4, 

- parc.č. 3345, 

- parc.č. 3424, 

- parc.č. 3425, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Polanka nad Odrou 

a pozemky: 

- parc.č. 3300, 

- parc.č. 3311, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Polanka nad Odrou 

  

5) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města darovat pozemek parc.č. 2692/2, k.ú. Klimkovice, obec Klimkovice, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava 

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

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.04.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 39 
Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu v rámci 
projektu “Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava” č. 
11 v bytovém domě na ul. Horní 3032/100, O.-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 00897/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu v rámci projektu 

“Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava” ev. č. 2934/2017/MJ ze dne 

20. 9. 2017, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, na pronájem bytu č. 11 o velikosti 1+kk, umístěného 

ve 4. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 3032, který je součástí pozemku parc. č. 126/3, 

k.ú. Dubina u Ostrava, obec Ostrava, na ul. Horní 100, Ostrava-Bělský Les, s nájemcem 

MXXXXX MXXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, trvale bytem XXXXX 

XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, 

z důvodu prodloužení doby určité, a to do 30. 9. 2019 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 40 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebností 
pro Dopravní podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 00898/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

provozování a údržby podzemního kabelového vedení VN 22kV k pozemkům: 

parc. č. 3075/103 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3075/104 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3744/8 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3747/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3747/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3778/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3784/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3784/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3785/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3785/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 
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se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 261974757 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 41 
Návrh na souhlas vlastníka pozemků s provedením stavby v k. ú. 
Sedlnice, obec Sedlnice pro Moravskoslezský kraj 
  
Usnesení číslo: 00899/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

předpisů, s umístěním stavby “Multimodální cargo Mošnov - Technická a dopravní 

infrastruktura” na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

parc. č.  1126 ostatní plocha, jiná plocha 

- SO 001 Příprava území 

- SO 104 Přeložka stezky pro chodce a cyklisty 

- SO 402 Veřejné osvětlení 

parc. č.  1129/11 ostatní plocha, jiná plocha 

- SO 001 Příprava území 

- SO 104 Přeložka stezky pro chodce a cyklisty 

- SO 402 Veřejné osvětlení 

  

parc. č.  1129/12 ostatní plocha, jiná plocha 

- SO 001 Příprava území 

- SO 102 Chodník 

parc. č.  1557/4 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- SO 001 Příprava území 

- SO 101 Komunikace 

parc. č.  1557/5 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- SO 001 Příprava území 

- SO 101 Komunikace 
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parc. č.  1558/3 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- SO 001 Příprava území 

- SO 101 Komunikace 

- SO 104 Přeložka stezky pro chodce a cyklisty 

parc. č.  1558/4 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- SO 001 Příprava území 

- SO 101 Komunikace 

- SO 104 Přeložka stezky pro chodce a cyklisty 

parc. č.  1559/5 vodní plocha, koryto vodního toku umělé 

- SO 001 Příprava území 

- SO 101 Komunikace 

- SO 102 Chodník 

- SO 103 Propustek 

- SO 104 Přeložka stezky pro chodce a cyklisty 

vše v  k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice 

dle situačních výkresů, které jsou přílohou č. 2/3 a 2/4  předloženého materiálu 

pro: 

Moravskoslezský kraj 

 se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava 

 IČO: 708 90 692 

zastoupený: 

 INKOS - OSTRAVA a.s. 

 se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava 

 IČO: 483 94 637 

  

 
RM_M 42 
Návrh na souhlas s umístěním kontejnerových hrazení                        na 
kontejnerových stanovištích v ulici U Sídliště, Před Lanovkou                a 
Podolí 
  
Usnesení číslo: 00900/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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s umístěním hrazení na kontejnerových stanovištích na pozemcích v k. ú. Muglinov, obec 

Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- na ulici U Sídliště na části pozemku p.p.č. 297/60, 

dle situace umístění kontejnerového stanoviště, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

- na ulici Před Lanovkou na části pozemku p.p.č. 306/1, 

dle situace umístění kontejnerového stanoviště, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

- na ulici Podolí na části pozemku p.p.č. 297/57, 

dle situace umístění kontejnerového stanoviště, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu 

  

vše pro žadatele městský obvod Slezská Ostrava 

  

 
RM_M 46 
Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Zábřeh                       
nad Odrou, návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Nová Ves 
u Ostravy, návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. 
Hošťálkovice, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00901/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat  

- pozemek p.p.č. 121/3 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit 

níže uvedenou nemovitou věc ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému 

obvodu Nová Ves, v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku p.p.č. 461/2 o výměře 280 m2, nově označenou dle geometrického plánu č. 931-

36/2018, vyhotoveného pro k.ú. Nová Ves u Ostravy jako pozemek p.p.č. 461/26 

za 
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níže uvedenou nemovitou věc ve vlastnictví TJ Sokol Ostrava - Nová Ves, z.s., U Boříka 

280/369, Nová Ves, 709 00 Ostrava v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku p.p.č. 461/17 o výměře 280 m2, nově označenou dle geometrického plánu č. 

931-36/2018, vyhotoveného pro k.ú. Nová Ves u Ostrava jako pozemek p.p.č. 461/28 

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

  

3) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku parc.č. 1318/13 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava,                 

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

který je přílohou č. 5/2 předloženého materiálu 

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

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.04.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 48 
Návrh na prohlášení o nabytí majetku dle zákona č. 172/1991 Sb. k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00902/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) konstatuje, že 

  
dle § 1 odst. 1 zákona České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí                  

z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ke dni jeho účinnosti přešel mostní objekt 

umístěný v km 36,313 přes celostátní železniční dráhu Ostrava Svinov – Český Těšín                  

na pozemcích p. p. č. 1149/1 a 1149/2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava do vlastnictví 
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SMO 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru hospodářské správy 

neprodleně zajistit aktuální diagnostický průzkum mostního objektu a zajistit úkony související 

se správou majetku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) ukládá 

  
vedoucímu odboru majetkového 

informovat Správu železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava o 

přijatém usnesení RMO  dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.04.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 58 
Návrh na souhlas k nájmu staveb na pozemcích v průmyslové zóně 
Ostrava-Mošnov pro společnost OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL 
PARK s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00903/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s nájmem staveb haly SO.02 a haly SO.06  a souvisejících zpevněných ploch budovaných               

v rámci I. etapy výstavby multimodálního centra na území průmyslové zóny Ostrava - Mošnov 

pod názvem “Ostrava Airport Multimodal Park” za účelem skladování zboží pro společnosti: 

- DHL Automotive s.r.o., se sídlem č.p. 153, 293 01 Nepřevázka, IČO 256 34 917 

- Central Warehouse Solution s.r.o., se sídlem J.A. Komenského 18, 739 44 Brušperk, 

   IČO 042 53 311,  

- Continental Barum s.r.o., se sídlem Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, IČO 457 88 235 

- Rhenus Logistics s.r.o., se sídlem Nučice 369, 252 16, IČO 485 34 412 

na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

- p.p.č. 1325/4 

- p.p.č. 1328/2 

- p.p.č. 1329/4 
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- p.p.č. 1331/9 

- p.p.č. 1331/10 

- p.p.č. 1331/14 

- p.p.č. 1332/23 

- p.p.č. 1332/24 

- p.p.č. 1332/28 

- p.p.č. 1366/19 

- p.p.č. 1367/4 

- p.p.č. 1430 

- p.p.č. 1431 

- p.p.č. 1435 

- p.p.č. 1436 

- p.p.č. 1437 

- p.p.č. 1440 

- p.p.č. 1442 

- p.p.č. 1451 

- p.p.č. 1452 

- p.p.č. 1453 

- p.p.č. 1456 

- p.p.č. 1457 

v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

a 

pozemků: 

- parc. č. 1122/60 

- parc. č. 1129/29 

v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice 

pro společnost: 

OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o. 

28.října 3346/91, Moravská Ostrava, 70200 

IČO: 289 38 186 

  

 
RM_M 50 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 00904/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků 

a) městskému obvodu Slezská Ostrava ve výši 7 963 tis. Kč na spolufinancování akce Požární 

zbrojnice Ostrava-Muglinov 

b) městskému obvodu Krásné Pole ve výši 390 tis. Kč na spolufinancování akce Výměna 

otopného systému ÚMOb Krásné Pole 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

(A.2.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 104513013, org. 104000000 o 871 tis. Kč 

                                                ÚZ 104113013, org. 104000000 o 103 tis. Kč 

(E.4.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 107117015, org. 3137 o 5 tis. Kč 

                                                ÚZ 107517016, org. 3137 o 90 tis. Kč 

- neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 

(E.4.) na ORJ 120, pol. 4152, ÚZ 112500000, org. 89000000 o 770 tis. Kč 

- neinvestiční přijaté investiční transfery ze státních fondů 

(E.4.) na ORJ 120, pol. 4213, ÚZ 90992, org. 5044 o 2 070 tis. Kč 

- ostatní přijaté investiční transfery ze SR 

(E.4.) na ORJ 120, pol. 4216, ÚZ 107117968, org. 3137 o 484 tis. Kč 

                                                ÚZ 107517969, org. 3137 o 8 217 tis. Kč  

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13307, ORJ 120 o 295 tis. Kč (A.1.) 

- běžné výdaje 

(B.1.) na ORJ 130, § 3299, pol. 5162, ÚZ 103533063, ORG 92000001 o        5 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5162, ÚZ 103133063, ORG 92000001 o        1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5162, ÚZ 103107606, ORG 92000001 o        1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103533063, ORG 92000001 o      17 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103133063, ORG 92000001 o        2 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103107606, ORG 92000001 o        1 tis. Kč 
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          na ORJ 135, § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, ORG 92000000 o 2 635 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 103133063, ORG 92000000 o    310 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 103107606, ORG 92000000 o    155 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5021, ÚZ 103533063, ORG 92000000 o    425 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5021, ÚZ 103133063, ORG 92000000 o      50 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5021, ÚZ 103107606, ORG 92000000 o      25 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103533063, ORG 92000000 o    595 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103133063, ORG 92000000 o      70 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103107606, ORG 92000000 o      35 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103533063, ORG 92000000 o    255 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103133063, ORG 92000000 o      30 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103107606, ORG 92000000 o      15 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5424, ÚZ 103533063, ORG 92000000 o      42 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5424, ÚZ 103133063, ORG 92000000 o        5 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5424, ÚZ 103107606, ORG 92000000 o        3 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, ORG 92000001 o    850 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 103133063, ORG 92000001 o    100 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 103107606, ORG 92000001 o      50 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5021, ÚZ 103533063, ORG 92000001 o    340 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5021, ÚZ 103133063, ORG 92000001 o      40 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5021, ÚZ 103107606, ORG 92000001 o      20 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103533063, ORG 92000001 o    425 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103133063, ORG 92000001 o      50 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103107606, ORG 92000001 o      25 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103533063, ORG 92000001 o    175 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103133063, ORG 92000001 o      21 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103107606, ORG 92000001 o      11 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5424, ÚZ 103533063, ORG 92000001 o      34 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5424, ÚZ 103133063, ORG 92000001 o        4 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5424, ÚZ 103107606, ORG 92000001 o        2 tis. Kč 

          na ORJ 140, § 3299, pol. 5019, ÚZ 103533063, ORG 92000000 o 2 550 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5019, ÚZ 103133063, ORG 92000000  o   300 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5019, ÚZ 103107606, ORG 92000000  o   150 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5029, ÚZ 103533063, ORG 92000000 o      17 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5029, ÚZ 103133063, ORG 92000000 o        2 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5029, ÚZ 103107606, ORG 92000000 o        1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5039, ÚZ 103533063, ORG 92000000 o    850 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5039, ÚZ 103133063, ORG 92000000 o    100 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5039, ÚZ 103107606, ORG 92000000 o      50 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5167, ÚZ 103533063, ORG 92000000 o    239 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5167, ÚZ 103133063, ORG 92000000 o      28 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5167, ÚZ 103107606, ORG 92000000 o      15 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5175, ÚZ 103533063, ORG 92000000 o      94 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5175, ÚZ 103133063, ORG 92000000 o      11 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5175, ÚZ 103107606, ORG 92000000 o        6 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5424, ÚZ 103533063, ORG 92000000 o      33 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5424, ÚZ 103133063, ORG 92000000 o        4 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5424, ÚZ 103107606, ORG 92000000 o        2 tis. Kč 



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 48/79  
  

                               § 3299, pol. 5136, ÚZ 103533063, ORG 92000000 o      85 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5136, ÚZ 103133063, ORG 92000000 o      10 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5136, ÚZ 103107606, ORG 92000000 o        5 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5019, ÚZ 103533063, ORG 92000001 o      51 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5019, ÚZ 103133063, ORG 92000001 o        6 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5019, ÚZ 103107606, ORG 92000001 o        3 tis. Kč  

                               § 3299, pol. 5164, ÚZ 103533063, ORG 92000001 o      34 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5164, ÚZ 103133063, ORG 92000001 o        4 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5164, ÚZ 103107606, ORG 92000001 o        2 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5167, ÚZ 103533063, ORG 92000001 o      85 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5167, ÚZ 103133063, ORG 92000001 o      10 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5167, ÚZ 103107606, ORG 92000001 o        5 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5175, ÚZ 103533063, ORG 92000001 o      34 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5175, ÚZ 103133063, ORG 92000001 o        4 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5175, ÚZ 103107606, ORG 92000001 o        2 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5139, ÚZ 103533063, ORG 92000001 o      85 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5139, ÚZ 103133063, ORG 92000001 o      10 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5139, ÚZ 103107606, ORG 92000001 o        5 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5169, ÚZ 103533063, ORG 92000001 o        2 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5169, ÚZ 103133063, ORG 92000001 o        1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5169, ÚZ 103107606, ORG 92000001 o        1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5133, ÚZ 103533063, ORG 92000001 o      17 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5133, ÚZ 103133063, ORG 92000001 o        2 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5133, ÚZ 103107606, ORG 92000001 o        1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103533063, ORG 92000001 o    221 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103133063, ORG 92000001 o      26 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103107606, ORG 92000001 o      13 tis. Kč 

(B.2.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5021, ÚZ 104513013, ORG 93000001  o 117 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 104113013, ORG 93000001  o   14 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 104107601, ORG 93000001  o     7 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 104513013, ORG 93000001  o   30 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 104113013, ORG 93000001  o     3 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 104107601, ORG 93000001  o     2 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 104513013, ORG 93000001  o   10 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 104113013, ORG 93000001  o     1 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 104107601, ORG 93000001  o     1 tis. Kč 

          na ORJ 270, § 4349, pol. 5011, ÚZ 104513013, ORG 93000000  o 456 tis. Kč 

                                            pol. 5011, ÚZ 104113013, ORG 93000000  o   54 tis. Kč 

                                            pol. 5011, ÚZ 104107601, ORG 93000000  o   27 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 104513013, ORG 93000000  o 114 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 104113013, ORG 93000000  o   13 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 104107601,ORG 93000000  o      7 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 104513013, ORG 93000000  o   42 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 104113013, ORG 93000000  o     5 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 104107601, ORG 93000000  o     2 tis. Kč 

                                            pol. 5011, ÚZ 104513013, ORG 93000001  o   81 tis. Kč 

                                            pol. 5011, ÚZ 104113013, ORG 93000001  o     9 tis. Kč 

                                            pol. 5011, ÚZ 104107601, ORG 93000001  o     5 tis. Kč 
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                                            pol. 5031, ÚZ 104513013, ORG 93000001  o   20 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 104113013, ORG 93000001  o     2 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 104107601,ORG 93000001  o      1 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 104513013, ORG 93000001  o     7 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 104113013, ORG 93000001  o     1 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 104107601, ORG 93000001  o     1 tis. Kč 

          na ORJ 180, § 4349, pol. 5169, ÚZ 104513013, ORG 93000000  o   15 tis. Kč 

                                            pol. 5169, ÚZ 104113013, ORG 93000000  o     2 tis. Kč 

                                            pol. 5169, ÚZ 104107601, ORG 93000000  o     1 tis. Kč 

                                            pol. 5164, ÚZ 104513013, ORG 93000000  o   51 tis. Kč 

                                            pol. 5164, ÚZ 104113013, ORG 93000000  o     6 tis. Kč 

                                            pol. 5164, ÚZ 104107601, ORG 93000000  o     3  tis. Kč 

                                            pol. 5167, ÚZ 104513013, ORG 93000000  o 173 tis. Kč 

                                            pol. 5167, ÚZ 104113013, ORG 93000000  o   20 tis. Kč 

                                            pol. 5167, ÚZ 104107601, ORG 93000000  o   10 tis. Kč 

(A.2.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5011, ÚZ 104513013, ORG 104000000 o   367 tis. Kč 

                                            pol. 5011, ÚZ 104113013, ORG 104000000 o      43 tis. Kč 

                                            pol. 5011, ÚZ 104107601, ORG 104000000 o      21 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 104513013, ORG 104000000 o   229 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 104113013, ORG 104000000 o     27 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 104107601, ORG 104000000 o     13 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 104513013, ORG 104000000 o    149 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 104113013, ORG 104000000 o      18 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 104107601, ORG 104000000 o        8 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 104513013, ORG 104000000 o      55 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 104113013, ORG 104000000 o        6 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 104107601, ORG 104000000 o        2 tis. Kč 

                                            pol. 5011, ÚZ 104513013, ORG 104000001 o    156 tis. Kč 

                                            pol. 5011, ÚZ 104113013, ORG 104000001 o      18 tis. Kč 

                                            pol. 5011, ÚZ 104107601, ORG 104000001 o        9 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 104513013, ORG 104000001 o    57 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 104113013, ORG 104000001 o      7 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 104107601, ORG 104000001 o      3 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 104513013, ORG 104000001 o     53 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 104113013, ORG 104000001 o       7 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 104107601, ORG 104000001 o       3 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 104513013, ORG 104000001 o      18 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 104113013, ORG 104000001 o        2 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 104107601, ORG 104000001 o        2 tis. Kč 

          na ORJ 130, § 4349, pol. 5136, ÚZ 104513013, ORG 104000000 o      6 tis. Kč 

                                            pol. 5136, ÚZ 104113013, ORG 104000000 o      1 tis. Kč 

                                            pol. 5136, ÚZ 104107601, ORG 104000000 o      1 tis. Kč 

          na ORJ 180, § 4349, pol. 5164, ÚZ 104513013, ORG 104000000 o      6 tis. Kč 

                                            pol. 5164, ÚZ 104113013, ORG 104000000 o      1 tis. Kč 

                                            pol. 5164, ÚZ 104107601, ORG 104000000 o      1 tis. Kč 

                                            pol. 5167, ÚZ 104513013, ORG 104000000 o    46 tis. Kč 

                                            pol. 5167, ÚZ 104113013, ORG 104000000 o      5 tis. Kč 

                                            pol. 5167, ÚZ 104107601, ORG 104000000 o      3 tis. Kč 
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                                            pol. 5169, ÚZ 104513013, ORG 104000000 o    86 tis. Kč 

                                            pol. 5169, ÚZ 104113013, ORG 104000000 o    10 tis. Kč 

                                            pol. 5169, ÚZ 104107601, ORG 104000000 o      5 tis. Kč 

(B.3.) na ORJ 130, § 3299, pol. 5173, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o          42 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o            5 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o            3 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5162, ÚZ 103533063, ORG 100000001 o            5 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5162, ÚZ 103133063, ORG 100000001 o            1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5162, ÚZ 103107609, ORG 100000001 o            1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103533063, ORG 100000001 o          42 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103133063, ORG 100000001 o            5 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103107609, ORG 100000001 o            3 tis. Kč 

          na ORJ 133, § 3299, pol. 5137, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o          21 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5137, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o            3 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5137, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o            2 tis. Kč 

          na ORJ 135, § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o        850 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o        100 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o          50 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5021, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o          85 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5021, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o          10 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5021, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o            5 tis. Kč  

                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o        255 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o          30 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o          15 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o        128 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o          15 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o            8 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5424, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o          17 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5424, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o            2 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5424, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o            1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, ORG 100000001 o        170 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 103133063, ORG 100000001 o          20 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 103107609, ORG 100000001 o          10 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103533063, ORG 100000001 o          43 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103133063, ORG 100000001 o            5 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103107609, ORG 100000001 o            3 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103533063, ORG 100000001 o          17 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103133063, ORG 100000001 o            2 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103107609, ORG 100000001 o            1 tis. Kč 

          na ORJ 140, § 3299, pol. 5139, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o          17 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5139, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o            2 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5139, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o            1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5164, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o          85 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5164, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o          10 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5164, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o            5 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5167, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o          43 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5167, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o            5 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5167, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o            3 tis. Kč 
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                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o        127 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o          15 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o            8 tis. Kč 

(C.1.) na ORJ 230, § 3233, pol. 5137, ÚZ 107517016, org. 6324 o 115 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107117015, org. 6324 o 7 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107101080, org. 6324 o 14 tis. Kč 

na § 2219, pol. 5171, ORJ 100 o 100 tis. Kč (C.3.) 

na § 5311, pol. 5168, ORJ 270 o 2 200 tis. Kč (C.5.) 

(C.6.) na ORJ 130, § 6171, pol. 5139, org. 2407 o 2 tis. Kč 

                                            pol. 5179 o 270 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 3233, pol. 6122, ÚZ 107517969, org. 6324 o 2 309 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107117968, org. 6324 o 136 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107101080, org. 6324 o 272 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, org. 4351 o 20 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7238 o 900 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7388 o 120 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3137 o 19 tis. Kč 

(C.2.) na ORJ 137, § 3639, pol. 6130, ÚZ 95, org. 7369 o 20 tis. Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 7369 o 7 tis. Kč 

na § 2219, pol. 6122, ORJ 100 o 56 tis. Kč (C.3.) 

na § 5311, pol. 6123, ORJ 270 o 204 tis. Kč (C.5.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5336, ÚZ 13307, ORJ 170, org. 4245 o 295 tis. Kč (A.1.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 95, ORJ 120, org. 618 o 390 tis. Kč (C.4.) 

                                   ÚZ 6330, ORJ 120, org. 603 o 7 963 tis. Kč (E.1.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy (E.2.) 

na § 6330, pol. 4137, ORJ 120, org. 604 o 4 tis. Kč (E.2.) 

z v y š u j e 

- financování 

(B.1.) na ORJ 120, pol. 8115, ÚZ 103533063, org. 92000000 o 16 732 tis. Kč 

                                                ÚZ 103133063, org. 92000000 o 1 969 tis. Kč 

(B.2.) na ORJ 120, pol. 8115, ÚZ 104513013, org. 93000000 o 1 338 tis. Kč 

                                                ÚZ 104113013, org. 93000000 o 158 tis. Kč 

(A.2.) na ORJ 120, pol. 8115, ÚZ 104513013, org. 104000000 o 357 tis. Kč 

                                                ÚZ 104113013, org. 104000000 o 42 tis. Kč 
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(B.3.) na ORJ 120, pol. 8115, ÚZ 103533063, org. 100000000 o 2 705 tis. Kč 

                                                ÚZ 103133063, org. 100000000 o 310 tis. Kč 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 4 000 tis. Kč (B.1.) 

                                                                  o 4 tis. Kč (E.2.) 

                                                                  o 11 636 tis. Kč (E.4.) 

- účelová rezerva odboru školství 

na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 92000000 o 2 701 tis. Kč (B.1.)  

                                                   org. 100000000 o 719 tis. Kč (B.3.) 

- účelová rezerva odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

(B.2.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5909, ÚZ 104513013, org. 93000000 o 222 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 93000000 o 28 tis. Kč 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7601, ORJ 180 o 71 tis. Kč (A.2.) 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7601, ORJ 180 o 67 tis. Kč (B.2.) 

(C.5.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5137 o 204 tis. Kč 

                                            pol. 5169 o 2 200 tis. Kč 

(C.6.) na ORJ 130, § 6171, pol. 5194, org. 2407 o 2 tis. Kč 

                                            pol. 5171 o 175 tis. Kč 

                               § 6112, pol. 5139, org. 2410 o 10 tis. Kč 

                                            pol. 5175, org. 2410 o 60 tis. Kč 

                                            pol. 5194, org. 2410 o 25 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 3233, pol. 6121, ÚZ 107517969, org. 6324 o 2 423 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107117968, org. 6324 o 142 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107101080, org. 6324 o 285 tis. Kč 

                                                             ÚZ 1080, org. 6324 o 3 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, org. 4098 o 20 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7236 o 900 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7231 o 120 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3094 o 19 tis. Kč 

na § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, ORJ 230, org. 7369 o 27 tis. Kč (C.2.) 

(C.3.) na ORJ 100, § 2212, pol. 6342, org. 3408 o 100 tis. Kč 

                                                                             o 56 tis. Kč 

na § 2334, pol. 6121, ÚZ 95, ORJ 230, org. 8209 o 390 tis. Kč (C.4.) 
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s n i ž u j e 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 7 963 tis. Kč (E.1.) 

Městský obvod Slezská Ostrava (E.1.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 603 o 7 963 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Požární zbrojnice Ostrava-Muglinov 

na § 5512, pol. 6xxx, ÚZ 6330, org. 0310198000000 o 7 963 tis. Kč 

Městský obvod Krásné Pole (C.4.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 95, org. 618 o 390 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Výměna otopného systému ÚMOb Krásné Pole 

na § 6171, pol. 6xxx, ÚZ 95, org. 1800017000000 o 390 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.03.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 51 
Úprava rozpočtu - zvýšení neinvestičního příspěvku Městské nemocnici 
Ostrava, p.o. včetně úpravy závazného ukazatele 
  
Usnesení číslo: 00905/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové 

organizaci Městská nemocnice Ostrava  o 160 926 tis. Kč 

  

2) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j e 

- účelová rezerva 

na § 3599, pol. 5909, ORJ 170, org. 4241 o 160 926 tis. Kč 

z v y š u j í 

- neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

na ORJ 170, § 3515, pol. 5331, org. 4241 o 174 tis. Kč 

                     § 3519, pol. 5331, org. 4241 o 1 263 tis. Kč 

                     § 3522, pol. 5331, org. 4241 o 157 659 tis. Kč 

                     § 3534, pol. 5331, org. 4241 o 1 822 tis. Kč 

                     § 5212, pol. 5331, org. 4241 o 8 tis. Kč 

  

3) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města  ke schválení body 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 10.04.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 24 
Žádost o mimořádnou dotaci spolku Boxing Ostrava, z.s. a spolku FC 
OSTRAVA-JIH, zapsaný spolek 
  
Usnesení číslo: 00906/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neposkytnutí mimořádné dotace ve výši 450 tis. Kč spolku Boxing Ostrava z.s., 
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IČO: 22719423, se sídlem Hladnovská 259/128, 712 00 Ostrava na realizaci projektu “Rozvoj 

sportovního centra mládeže při Boxingu Ostrava” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neposkytnutí mimořádné investiční dotace ve výši 2 720 tis. Kč spolku FC 

OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek, IČO: 70312966, se sídlem Krasnoarmejců 2283/26a,              

700 30  Ostrava - Zábřeh na realizaci projektu “Dostavba nového tréninkového hřiště                    

s umělým povrchem III.etapa - dokončení” dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, PhD., 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení na jeho 

zasedání dne 10.4.2019 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 10.04.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 18 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Janáčkovy 
filharmonie Ostrava, p.o. 
  
Usnesení číslo: 00907/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 

do vlastnictví Janáčkovy filharmonie Ostrava, příspěvkové organizace, IČO: 00373222, 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

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

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k uzavření darovací smlouvy dle bodu 1) 

tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.03.2019 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na úpravu platu ředitele Komorní scény Aréna, příspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 00908/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
32 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
plat Bc. et Bc. Jakuba Tichého, ředitele Komorní scény Aréna, příspěvková organizace, 

s účinností od 01.04.2019 dle předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 2 
Návrh na vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele Domova 
Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem 
Syllabova 19, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 70631832 
  
Usnesení číslo: 00909/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) přijímá 

  
vzdání se jmenování z vedoucího pracovního místa ředitelky Domova Sluníčko, Ostrava-

Vítkovice, příspěvková organizace, Ing. Hany Ježkové a vyslovuje ředitelce poděkování za 

vykonanou práci v organizaci 

  

2) schvaluje 

  
poskytnutí mimořádné odměny Ing. Haně Ježkové, ředitelce Domova Sluníčko, Ostrava-

Vítkovice, příspěvková organizace, IČO: 70631832 dle předloženého návrhu 

  

3) vyhlašuje 

  
výběrové řízení na pozici ředitele Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková 

organizace, IČO: 70631832, dle předloženého návrhu a přílohy č. 2 předloženého materiálu   

  

4) ukládá 
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vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

zajistit zveřejnění vyhlášení výběrového řízení dle bodu 3) tohoto usnesení, na webových 

stránkách statutárního města Ostravy a v denním tisku dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 08.04.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
5) zřizuje 

  
komisi pro posouzení přihlášek do výběrového řízení na obsazení pozice ředitele Domova 

Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO: 70631832, ve složení: 

1. Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora SMO 

2. Mgr. Michal Mariánek, předseda Komise sociální, zdravotní a rovné příležitosti rady města   

3. Ing. Radek Baran, ředitel Domova Slunečnice Ostrava, PO, předseda Asociace 

poskytovatelů sociálních služeb Moravskoslezského kraje 

4. Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

5. Mgr. Olga Pelechová, vedoucí oddělení sociálních služeb 

  

6) ukládá 

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

předložit radě města výsledky výběrového řízení na obsazení pozice ředitele Domova Sluníčko, 

Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IĆO: 70631832 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.06.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 17 
Plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti sociální péče              
a zdravotnictví 
  
Usnesení číslo: 00910/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti sociální péče a zdravotnictví na rok 2019 dle 

příloh č. 1 - 11 předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
ředitelům příspěvkových organizací 

zabezpečit realizaci úkolů stanovených v plánech činnosti příspěvkových organizací v oblasti 

sociální péče a zdravotnictví pro rok 2019 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 16 
Návrh na jmenování člena správní rady a dozorčí rady 
  
Usnesení číslo: 00911/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) navrhuje 

  
aby dozorčí rada obecně prospěšné společnosti Renarkon, o. p. s., IČO: 253 80 443, se sídlem 

Mariánskohorská 1328/29, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, jmenovala MUDr. 

JXXXXXXXX LXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX, členem dozorčí rady pro další tříleté funkční období 

  

 
RM_M 7 
Zapojení statutárního města Ostravy do kampaně “Hodina Země” v roce 
2019 
  
Usnesení číslo: 00912/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zapojení statutárního města Ostravy do kampaně “Hodina Země” dne 30. 03. 2019 dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) vyzývá 

  
městské obvody a městské organizace 

k zapojení do kampaně “Hodina Země” v roce 2019 

  

3) ukládá 
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vedoucímu odboru hospodářské správy 

zajistit zhasnutí osvětlení radniční věže dne 30. 03. 2019 v době od 20:30 do 21:30 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.03.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
4) ukládá 

  
vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 

oznámit zapojení statutárního města Ostravy do kampaně “Hodina Země” v roce 2019 jejímu 

koordinátorovi 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 29.03.2019 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 13 
Stanovisko k prodloužení doby platnosti rozhodnutí o stanovení 
průzkumného území Lhotka u Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00913/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost společnosti Green Gas DPB, a.s., IČO: 00494356, se sídlem Rudé armády 637, 739 21 

Paskov ve věci prodloužení doby platnosti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č.j. 

1083/580/14, 47841/ENV ze dne 7. 7. 2014 o stanovení průzkumného území Lhotka u 

Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s prodloužením doby platnosti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č.j. 1083/580/14, 

47841/ENV ze dne 7. 7. 2014 o stanovení průzkumného území Lhotka u Ostravy  

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 

informovat žadatele o souhlasu rady města dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 29.03.2019 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_M 14 
Uzavření smlouvy o úhradě za užití vodohospodářské infrastruktury                
v Průmyslové zóně Mošnov se společnosti Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 00914/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně statutárního města Ostravy o uzavření smlouvy o úhradě za užití vodohospodářské 

infrastruktury v Průmyslové zóně Mošnov se společnosti Severomoravské vodovody                    

a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Zapojení statutárního města Ostravy do soutěže Hledej pramen vody 
2019 
  
Usnesení číslo: 00915/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančního daru ve výši 15.000 Kč škole, jejíž soutěžní tým se umístí na 1. místě 

soutěže Hledej pramen vody 2019, vyhlášené právnickou osobou: Ostravské vodárny                    

a kanalizace a.s., IČO: 45193673, se sídlem Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč škole, jejíž soutěžní tým se umístí na 2. místě 

soutěže Hledej pramen vody 2019, vyhlášené právnickou osobou: Ostravské vodárny                 

a kanalizace a.s., IČO: 45193673, se sídlem Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava 

  

3) rozhodla 

  
o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč škole, jejíž soutěžní tým se umístí na 3. místě 

soutěže Hledej pramen vody 2019, vyhlášené právnickou osobou: Ostravské vodárny                          

a kanalizace a.s., IČO: 45193673, se sídlem Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava 
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4) svěřuje 

  
Magistrátu města Ostravy pravomoc, aby prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí 

na straně statutárního města Ostravy, jako poskytovatele finančního daru, rozhodl o uzavření 

smlouvy o bezúplatném převodu / darovací smlouvy v souladu s body 1) - 3) tohoto usnesení  a 

v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů dle vzoru smlouvy o bezúplatném převodu / darovací smlouvy, který 

je přílohou č. 2 předloženého materiálu se školami, jejíž soutěžní týmy            se umístí na 1. - 

3. místě soutěže Hledej pramen vody 2019, a to po vyhodnocení soutěže Hledej pramen vody 

2019 obchodní společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

  

 
RM_M 44 
Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji                        na 
spolufinancování projektu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 
- 2. výzva” 
  
Usnesení číslo: 00916/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 1684/ZM1418/26 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výší 1 950 998 Kč      

za účelem  spolufinancování výměny kotlů v rámci projektu “Kotlíkové dotace                          

v Moravskoslezském kraji - 2. výzva” a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 

2 předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, IČO: 

708 90 692, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují ostatní neinvestiční výdaje: 

na § 3713, pol. 5909, ORJ 190 ................................................... o 1 951 tis. Kč 

- zvyšují investiční transfery: 
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na § 3713, pol. 6342, ORJ 190 ................................................... o 1 951 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 10.04.2019 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 45 
Aktualizace příručky systému environmentálního managementu, změna 
členů vedení a zrušení odborné pracovní skupiny rady města                
pro implementaci systému environmentálního managementu podle ČSN 
EN ISO 14001 
  
Usnesení číslo: 00917/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 02674/RM1418/39 
k usnesení č. 07717/RM1418/108 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
aktualizaci “Příručky systému environmentálního managementu” dle ČSN EN ISO 14001:2016 

schválené radou města usnesením 07717/RM1418/108 a změnu vedení systému 

environmentálního managementu dle  přílohy č.1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ruší 

  
odbornou pracovní skupinu rady města za účelem implementace systému environmentálního 

managementu podle ČSN EN ISO 14001 zřízenou radou města usnesením č. 

02674/RM1418/39 

  

3) odvolává 

  
Mgr. Kateřinu Šebestovou, náměstkyni primátora z funkce zvláštního zástupce vedení            

pro implementaci systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2016, 

která byla jmenovaná usnesením rady města 02674/RM1418/39 

  

4) jmenuje 
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zvláštního zástupce vedení pro systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 

14001:2016, Ing. Břetislava Gibase, tajemníka MMO 

a 

členy vedení pro systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001, a to            

ve složení: 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA - odbor ochrany životního prostředí 

Ing. René Bartoš - odbor hospodářské správy 

Ing. Michal Gacka - odbor ochrany životního prostředí 

Ing. David Wegiel - odbor financí a rozpočtu 

Ing. Karla Hellebrandová - odbor interního auditu a kontroly 

Mgr. Gabriela Balcaříková – odbor kancelář primátora 

Mgr. Marie Stráníková, DiS. – odbor kancelář primátora 

Bc. Jana Václavíková – odbor kultury a volnočasových aktivit 

Šárka Hulová – odbor legislativní a právní 

Simona Litnerová – odbor platový a personální 

Ing. Jitka Krzemieňová - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

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

Ing. Jana Krátká - odbor strategického rozvoje 

Ing. Aleš Horák – odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

dle  důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 57 
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě č. 2301/2018/OŽP/VZKÚ - 
“Studie efektivity zavedení opatření v době smogové situace v oblasti 
dopravy na území statutárního města Ostravy“ 
  
Usnesení číslo: 00918/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 08870/RM1418/123 
k usnesení č. 09483/RM1418/130 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku ke smlouvě č. 2301/2018/OŽP/VZKÚ k projektu “Studie efektivity 

zavedení opatření v době smogové situace v oblasti dopravy na území SMO” dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu  
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RM_M 43 
Návrh na uzavření dodatků mezi statutárním městem Ostrava a těmito 
správci inženýrských sítí ve vztahu ke GISMO: Veolia Energie ČR, a.s. 
Ostravské komunikace, a.s. a Dopravní podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 00919/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě č. 2003/2017/IT ze dne 28.06.2017 o spolupráci GISMO 

mezi statutárním městem Ostrava a správcem inženýrských sítí ve vztahu ke GISMO: Veolia 

Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 4519 3410 a 

o uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě č. 1705/2017/IT ze dne 07.06.2017 o spolupráci GISMO 

mezi statutárním městem Ostrava a správcem inž. sítí ve vztahu ke GISMO: Ostravské 

komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 2539 6544 a  

o uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě č. 1704/2017/IT ze dne 07.06.2017 o spolupráci GISMO 

mezi statutárním městem Ostrava a správcem inž. sítí ve vztahu ke GISMO: Dopravní podnik 

Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 6197 4757 

v rozsahu dle příloh č. 1-3 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 47 
Návrh na uzavření Smlouvy o užití Ortofota ČR mezi statutárním 
městem Ostrava a Zeměměřickým úřadem 
  
Usnesení číslo: 00920/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o užití Ortofota ČR mezi statutárním městem Ostrava a Českou republikou 

- organizační složkou Zeměměřickým úřadem, Pod Sídlištěm 1800/9, P.O.Box 21, 182 11 

Praha 8, IČO: 60458500, 

a to dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 
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RM_VZ 7 
VZMR Rozšíření kapacity diskového úložiště 
  
Usnesení číslo: 00921/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření kupní smlouvy se spol. Proact Czech 

Republic, s.r.o. se sídlem: Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO:24799629 za cenu 

nejvýše přípustnou 1.698.450,-  Kč bez DPH dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 5 
Návrh na uzavření Nájemní smlouvy v souvislosti se stavbou 
“Prodloužení sběrače B do Radvanic” zahrnutou do kapitálového 
rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00922/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Nájemní smlouvu” v souvislosti se stavbou “Prodloužení sběrače B                          do 

Radvanic” mezi pronajímatelem Asental Land, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 27769143 

a nájemcem statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 

00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu    

  

 
RM_M 25 
Realizace akcí pro Městskou nemocnici Ostrava, p.o. dle přílohy č. 1          
a jejich financování z rozpočtu statutárního města Ostrava - z Fondu 
pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00923/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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a) schválit realizaci akcí investičním odborem Magistrátu města Ostravy (dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu), a to: 

- Revitalizace spojovacích mostů v areálu Městské nemocnice Ostrava 

- Statické zajištění a sanace sloupů a překladu pod pavilonem H1, H2, H3 v Městské nemocnici 

Ostrava 

b) schválit financování akcí dle bodu a) tohoto usnesení z Fondu pro rozvoj Městské 

nemocnice Ostrava 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

a) schválit převod prostředků investičnímu odboru MMO do ORJ 230 v celkové výši             

63.660 tis. Kč na realizaci akcí takto: 

- Revitalizace spojovacích mostů v areálu Městské nemocnice Ostrava ve výši                          

61.000 tis. Kč (ORG  6224) 

- Statické zajištění a sanace sloupů a překladu pod pavilonem H1, H2, H3 v Městské nemocnici 

Ostrava ve výši  2.660 tis. Kč (ORG 6225) 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží 

ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 

na § 3599, pol 6909, ÚZ 1070, ORJ 170                                                       o 63.660 tis. Kč 

- zvýší 

- kapitálové výdaje odboru investičního 
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- na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6224, ORJ 230                                  o 61.000 tis. Kč 

- na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6225, ORJ 230                                  o   2.660 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

předložit návrh dle bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 10.04.2019 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 35 
Uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu pro přípravu stavby 
“Cyklostezka W Poruba - Krásné Pole” 
  
Usnesení číslo: 00924/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dohodu o ukončení smluvního vztahu se společností KANIA a.s. se sídlem Špálova 

80/9, Ostrava – Přívoz, IČO: 26817853 založeného Smlouvou o dílo a smlouvou mandátní  

č. 1845/2013/OI/LPO ze dne 2.7.2013 na zpracování projektových dokumentací vč. inženýrské 

činnosti a výkon autorského dozoru pro stavbu „Cyklostezka W Poruba – Krásné Pole“ 

z důvodu ukončení projektu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 36 
Návrh na bezúplatné převzetí nedokončeného majetku do evidence 
investičního odboru magistrátu v rámci stavby “ Cyklostezka a chodník 
vedoucí podchodem pod ul. Místeckou” 
  
Usnesení číslo: 00925/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence 

investičního odboru Magistrátu města Ostravy v celkové pořizovací hodnotě 90 750,- Kč 

  

2) rozhodla 
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o  přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence investičního odboru 

Magistrátu města Ostravy v celkové pořizovací hodnotě 90 750,- Kč dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o pokračování v další přípravě projektu - zajištění projektové dokumentace pro následnou 

realizaci stavby “Cyklostezka a chodník vedoucí podchodem pod ul. Místeckou” 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

provést zaúčtování přijaté pořizovací hodnoty 90 750,- Kč do evidence investičního odboru 

Magistrátu města Ostravy 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 01.04.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) ukládá 

  
vedoucímu odboru investičního 

zajistit pokračování v další přípravě projektu - zajistit projektovou dokumentaci pro následnou 

realizaci stavby “Cyklostezka a chodník vedoucí podchodem pod ul. Místeckou” 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 01.04.2019 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 49 
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v rámci stavby “Berma řeky 
Ostravice - komunikace a opevnění” 
  
Usnesení číslo: 00926/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3111/2018/OI/VZKÚ ze dne 17.9.2018                        

se zhotovitelem společností  Lesostavby Frýdek - Místek a.s. se sídlem Slezská 2766, 738 01 

Frýdek Místek, IČO: 45193118 a K2 Stavební Moravia s.r.o., se sídlem Počáteční 429/10,  710 

00 Slezská Ostrava, kterým se upravuje rozsah předmětu plnění, termín realizace a cena díla ve 

vztahu k vzniklým více pracím v rámci stavby „Berma řeky Ostravice - komunikace          a 

opevnění“. Termín realizace se prodlužuje o 2 týdny a celková cena díla se navyšuje o částku 
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462 252,86 Kč bez DPH na částku 16 145 252,86 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 56 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku 
víceprací a méněprací v rámci akce “Nábřeží Ostravice - lokalita most 
Miloše Sýkory - stavba č.1 - kácení dřevin a sadové úpravy” 
  
Usnesení číslo: 00927/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0208/2019/OI z důvodu změny rozsahu 

(vícepráce, méněpráce), dílčího termínu a ceny díla v rámci akce “Nábřeží Ostravice - lokalita 

most Miloše Sýkory - stavba č.1 - kácení dřevin a sadové úpravy” v k. ú. Slezská Ostrava dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu se zhotovitelem Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.,                

se sídlem Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 25816977 

  

 
RM_VZ 2 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy 
příkazní na výkon autorského dozoru na stavbě “Rekonstrukce objektu 
Husova 7” 
  
Usnesení číslo: 00928/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na výkon autorského 

dozoru na stavbě “Rekonstrukce objektu Husova 7” s příkazníkem: 

ATELIER 38 s.r.o. 

se sídlem: Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 25858343 

za cenu nejvýše přípustnou 170.000,00 Kč bez DPH + DPH v zákonné výši 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Moravská” 
poř. č. 301/2018 
  
Usnesení číslo: 00929/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00477/RM1822/8 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

č. 1 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 

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

na realizaci stavby “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Moravská”, v k.ú. Zábřeh    

nad Odrou, obec Ostrava s účastníkem, který předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 3: 

STASPO, spol. s r.o. 

IČO: 41035704 

se sídlem: Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava 

za cenu nejvýše přípustnou 56.952.775,91 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Nábřeží Ostravice - bezbariérové napojení 
komunikace u pomníku M. Sýkory”, poř. č. 13/2019 
  
Usnesení číslo: 00930/RM1822/15 

(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 stavby „Nábřeží 

Ostravice – lokalita most Miloše Sýkory – stavba č. 1 – Bezbariérové napojení komunikace             

u pomníku M. Sýkory vč. navazujících ploch“ v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu 

předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 
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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 Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

3. Ing. Dagmar Žižková - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.07.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.07.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 8 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy  o 
dílo pro stavbu “Modernizace řídicího systému ÚČOV v Ostravě - PD” 
  
Usnesení číslo: 00931/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu                   

na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby “Modernizace řídicího 
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systému ÚČOV v Ostravě” dle přílohy č.1 a důvodové zprávy předloženého materiálu                  

se společností: 

VAE CONTROLS, s.r.o. 

se sídlem: náměstí Jurije Gagarina 233/1, 710 00 Ostrava 

IČO: 48390470 

za cenu nejvýše přípustnou 223.620,00 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 9 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy  o 
dílo a smlouvy příkazní na výkon funkce koordinátora BOZP                 
pro stavbu “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Čs. legií a nám. 
Msgre. Šrámka” 
  
Usnesení číslo: 00932/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru zhotovitele a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní k veřejné zakázce malého 

rozsahu na výkon funkce koordinátora BOZP včetně zpracování Plánu BOZP pro stavbu 

“Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Čs. legií a nám. Msgre. Šrámka” dle přílohy č.1                   

a důvodové zprávy předloženého materiálu se společností: 

Sdružení TDS s.r.o. 

se sídlem: Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava 

IČO: 28639707 

 

za cenu nejvýše přípustnou 279.000,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Spojovací mosty, sloupy a překlady MNO - 
TDS+BOZP”, poř. č. 027/2019 
  
Usnesení číslo: 00933/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Spojovací mosty, sloupy a překlady MNO - TDS+BOZP”, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, se společností: 

JS Property, a.s. 

se sídlem: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00  Ostrava 

IČO: 27814742 

za cenu nejvýše přípustnou 768.000,-- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Voliéra kondora královského II.”, poř. č. 259/2018 
  
Usnesení číslo: 00934/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00537/RM1822/9 
k usnesení č. 00662/RM1822/11 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

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

pozdějších předpisů, na realizaci stavby “Voliéra kondora královského”, v k. ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 3: 

GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 

IČO: 281 69 522 
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za cenu nejvýše přípustnou 33.288.980,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 14 
Veřejná zakázka “Přeložka vodovodu DN 200 na ul. Betonářská”, poř. č. 
48/2019 
  
Usnesení číslo: 00935/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

„Přeložka vodovodu DN 200 na ul. Betonářská“ v k. ú. Hrušov a k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

se sídlem: Nádražní 3114/28, 729 21 Ostrava 

IČO: 45193673 

za cenu nejvýše přípustnou 1 556 127,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 15 
Veřejná zakázka “Park u zámku Zábřeh (PD+AD+IČ)”, poř. č. 026/2019 
  
Usnesení číslo: 00936/RM1822/15 

(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 “Park u zámku Zábřeh”, 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

Ing. Ivan Tachezy 

Plzeňská 1573/17, 700 30 Ostrava 

IČO: 12126365 
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za cenu nejvýše přípustnou 474.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 16 
Veřejná zakázka “Stavební úpravy objektu č. p. 75, ul. Střelniční 
(PD+IČ+AD)”, poř. č.52/2019 
  
Usnesení číslo: 00937/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a doplnění projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do 

úrovně dokumentace pro provádění stavby a zajištění souvisejících činností v rámci stavby 

„Stavební úpravy objektu č. p. 75, ul. Střelniční“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu               

se společností: 

ATELIER 38 s.r.o. 

se sídlem: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 25858343 

za cenu nejvýše přípustnou 735 000,- Kč bez DPH  

  

 
RM_M 52 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00938/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s kácením 3 ks topolu černého o obvodech kmenů 237 cm, 184 cm, 200 cm a 3 ks keřových 

porostů o ploše 300 m2, 100 m2 a 125 m2 rostoucích na pozemku parc.č.2001/8 - ostatní 

plocha, jiná plocha, 1 ks trnovníku akátu o obvodu kmene 99 cm a 1 ks topolu černého                   

o obvodu kmene 110 cm rostoucích na pozemku parc.č. 2001/6 - ostatní plocha, jiná plocha ,           

v k.ú.Poruba-sever, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) s kácením 1 ks topolu o obvodu kmene 292 cm a 1 ks břízy o obvodu kmene 127 cm 

rostoucích na pozemku parc.č. 5659/1 - ostatní plocha, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
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dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

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

o povolení kácení dřevin a vydání rozhodnutí příslušným správním orgánem dle bodu 1b) 

tohoto usnesení pro žadatele uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 22.03.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasu s kácením dřevin  a podpisu žádosti o povolení kácení dřevin u příslušného 

orgánu ochrany přírody dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 22.03.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Zateplení stropů nad 4. a 5. NP Nové radnice”, poř. č. 
19/2019 
  
Usnesení číslo: 00939/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Zateplení stropů nad 4. a 5. NP Nové radnice” v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

MŽT Stavitelství, a.s. 

se sídlem: Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava 

IČO: 27762157 

za cenu nejvýše přípustnou 2.065.190,83 Kč bez DPH 
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RM_VZ 6 
Návrh na uzavření smluv o provádění servisních úkonů v objektech 
MFB III. a MFB IV. v areálu Moravskoslezského inovačního centra a.s.  v 
Ostravě Pustkovci v roce 2019 
  
Usnesení číslo: 00940/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu poskytovateli AZ KLIMA a.s., se sídlem Tuřanka 

115a, 627 00 Brno, IČO: 24772631, na provádění garančních prohlídek a údržby 

vzduchotechnického zařízení v objektech Multifunkčních budov III. a IV. v areálu 

Moravskoslezského inovačního centra a.s. v Ostravě Pustkovci, a to za cenu nejvýše 

přípustnou ve výši 159 086,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu poskytovateli COMPLETE CZ spol. s r.o., se sídlem 

Legerova 24/1853, 120 00 Praha 2, IČO: 26707829, na zajištění prohlídek a údržbu jednotek 

přesné klimatizace, vzduchem chlazených kondenzátorů a blokových chladících jednotek                    

v objektech Multifunkčních budov III. a IV. v areálu Moravskoslezského inovačního centra a.s. 

v Ostravě Pustkovci, a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši 300 000,- Kč bez DPH, dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu poskytovateli POWERBRIDGE spol. s r.o.,                 

se sídlem Vintrovna 262, 664 41 Popůvky, IČO: 25547194, na provádění pravidelné servisní 

činnosti u záložních zdrojů v objektech Multifunkčních budov III. a IV. v areálu 

Moravskoslezského inovačního centra a.s. v Ostravě Pustkovci, a to za cenu nejvýše 

přípustnou ve výši 97 530,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu poskytovateli REELGATE s.r.o., se sídlem                 

Na Jánské 1046/4, 710 00 Ostrava, IČO: 25873156, na zajištění revizí, prohlídek a dalších 

prací na systémech CCTV, PTZS, STA a IP tabla v objektech Multifunkčních budov III. a IV. 

v areálu Moravskoslezského inovačního centra a.s. v Ostravě Pustkovci, a to za cenu nejvýše 

přípustnou ve výši 250 000,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

5) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 
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k podpisu jednotlivých smluv dle bodů 1) - 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 22.03.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Dodávky elektrické energie pro statutární město 
Ostrava a městské organizace na rok 2020 - 2021” poř.č.54/2019 
  
Usnesení číslo: 00941/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
aby společnost Tender systems s.r.o. provedla jménem statutárního města Ostravy úkony 

zadavatelské činnosti podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, vztahujících se k veřejné zakázce na sdružené služby dodávky elektrické energie                 

pro statutární město Ostrava, městské obvody a ostatní městské organizace na období let 2020 - 

2021, v rozsahu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce zadávané otevřeným řízením a označené 

“Dodávky elektrické energie pro statutární město Ostrava a městské organizace na rok 2020 - 

2021” dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na sdružené služby dodávky 

elektrické energie na období 2020 - 2021 pro statutární město Ostrava, městské obvody              

a ostatní městské organizace 

  

 
RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava 
a městské organizace na rok 2020 - 2021” poř. č. 53/2019 
  
Usnesení číslo: 00942/RM1822/15 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
aby společnost Tender systems s.r.o. provedla jménem statutárního města Ostravy úkony 

zadavatelské činnosti podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, vztahujících se k veřejné zakázce na sdružené služby dodávky zemního plynu pro 

statutární město Ostrava, městské obvody a ostatní městské organizace na období let 2020 - 

2021, v rozsahu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce zadávané otevřeným řízením a označené 

“Dodávky zemního plynu pro statutární město Ostrava a městské organizace na rok 2020 - 

2021” dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na sdružené služby dodávky 

zemního plynu na období 2020 - 2021 pro statutární město Ostrava, městské obvody a ostatní 

městské organizace 

  

 
 


