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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 02.04.2019 
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

01018/RM1822/17 RM_M 0 Schválení programu 17. schůze rady města konané 
dne 02.04.2019 

35 

01019/RM1822/17 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Černá louka s.r.o. 

45 

01020/RM1822/17 RM_M 1 Ukončení projektu „Podzemní kontejnery 
v Ostravě-Porubě II.“ 

50 

01021/RM1822/17 RM_M 27 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci 
z Ministerstva práce a sociálních věcí České 
republiky v rámci vyhlášení soutěže „Obec 
přátelská rodině a seniorům 2019” pro II. dotační 
oblast „Obec přátelská seniorům” 

50 

01022/RM1822/17 RM_M 2 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku 
a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy 
za rok 2018 

45 

01023/RM1822/17 RM_M 26 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 
2018 

25 

01024/RM1822/17 RM_M 29 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše 
Macury, MBA, primátora, a Mgr. Zuzany 
Bajgarové, náměstkyně primátora, do Francie 
(Cannes) ve dnech 11.-14.03.2019 

35 

01025/RM1822/17 RM_M 30 Uspořádání Koncertu svobody dne 15. 4. 2019 
u příležitosti 74. výročí osvobození města Ostravy 
a ukončení druhé světové války 

01 

01026/RM1822/17 RM_M 38 Návrh na spoluorganizaci XVII. sněmu Svazu měst 
a obcí konaného v Ostravě 23.-24. 5. 2019 

38 

01027/RM1822/17 RM_M 28 Souhlas s Dodatkem č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
na spolufinancování projektu „Hasičská zbrojnice 
Pustkovec” 

38 

01028/RM1822/17 RM_M 45 Informace o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů 
člena zastupitelstva města Ing. Martina Jurošky, 
Ph.D., vznesených na 4. zasedání zastupitelstva 
města dne 6. 3. 2019 

28 

01029/RM1822/17 RM_M 48 Smart Innovation Center, s.r.o. – „skelet”, aktuální 
vývoj 

28 

01030/RM1822/17 RM_M 31 Objednávka na zpracování projektové 
dokumentace pro Světelná signalizační zařízení 
pro výcvikové moduly Centra bezpečné jízdy 

09 

01031/RM1822/17 RM_M 35 Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
Slezskému železničnímu spolku ve výši 49 tis. Kč 

09 

01032/RM1822/17 RM_M 3 Návrh na změnu členství v orgánech obchodních 
společností s majetkovou účastí statutárního města 
Ostravy 

90 
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01033/RM1822/17 RM_M 8 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 
Proskovice 

08 

01034/RM1822/17 RM_M 9 Dodatek č. 25 ke Směrnici č. 2/2007 pro evidenci 
majetku 

08 

01035/RM1822/17 RM_M 10 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 
Michálkovice 

08 

01036/RM1822/17 RM_M 11 Informace, týkající se porušení předkupního práva 
ve prospěch SMO ke stavbě v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 

08 

01037/RM1822/17 RM_M 13 Návrh na ukončení jednání ve věci nabytí 
výrobně-technických areálů v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 

08 

01038/RM1822/17 RM_M 15 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě 
do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene, návrh na zřízení věcného břemene 
a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
pro společnost GasNet, s.r.o. 

08 

01039/RM1822/17 RM_M 16 Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení 
NN včetně rozpojovací skříně a uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 

08 

01040/RM1822/17 RM_M 17 Návrh přijmout budoucí dar vodovodního řadu 
v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava a uzavřít smlouvu 
o budoucí smlouvě darovací a smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti s Ing. M.M. 
a Ing. I.M. 

08 

01041/RM1822/17 RM_M 18 Návrh na záměr města směnit nemovité věci 
v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, návrh změnit 
usnesení zastupitelstva města č. 0185/ZM1822/4, 
návrh zrušit usnesení zastupitelstva města 
č. 0051/ZM1822/2 - bod 10), návrh koupit 
nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

08 

01042/RM1822/17 RM_M 19 Návrh nezměnit a vypovědět smluvní vztahy/zrušit 
usnesení č. 00575/RM1822/10 v bodě 1) a návrh 
na záměr města změnit nájemní smlouvy formou 
uzavření dodatků 

08 

01043/RM1822/17 RM_M 24 Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Radvanice, 
obec Ostrava 

08 

01044/RM1822/17 RM_M 32 Návrh na přijetí budoucího daru stavby silnice 
II/478 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě darovací s dárcem 
Moravskoslezský kraj 

08 

01045/RM1822/17 RM_M 36 Návrh koupit část pozemku v k. ú. Přívoz, obec 
Ostrava - Přednádraží Ostrava – Přívoz, 
Prodloužená ul. Skladištní 

08 
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01046/RM1822/17 RM_M 37 Návrh města směnit pozemky a uzavřít smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, vše v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava – 
Karolina II. etapa 

08 

01047/RM1822/17 RM_M 44 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 
v k. ú. Radvanice a k. ú. Bartovice, obec Ostrava 

08 

01048/RM1822/17 RM_M 39 Úprava rozpočtu 07 
01049/RM1822/17 RM_M 40 Pravidla pro financování projektů městských 

obvodů 
07 

01050/RM1822/17 RM_M 41 Úprava rozpočtu - navýšení rozpočtu odboru 
majetkového 

07 

01051/RM1822/17 RM_M 12 Souhlas s podstatnou změnou projektu „Rozvoj 
rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava 
II.”, která souvisí s úpravou rozpočtu v rámci 
kapitol 

91 

01052/RM1822/17 RM_M 42 Žádost o mimořádnou dotaci společnosti TTV 
Sport Group CZ s.r.o. 

91 

01053/RM1822/17 RM_M 34 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 
Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, 
se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - 
Moravská Ostrava 

40 

01054/RM1822/17 RM_M 47 Návrh na poskytnutí investičních příspěvků 
právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 
728 80 Ostrava, IČO 00635162, z Fondu pro rozvoj 
Městské nemocnice Ostrava 

32 

01055/RM1822/17 RM_M 4 Informace o ukončení projektu „Prevence ohrožení 
rodiny ve městě Ostrava”, financovaného 
z Operačního programu Zaměstnanost 

86 

01056/RM1822/17 RM_M 46 Návrh na schválení Tematického akčního plánu 
pro oblast sociálního bydlení ve městě Ostrava 
2019 - 2022 

86 

01057/RM1822/17 RM_M 33 Žádost o prodloužení lhůty realizace školy 
v přírodě 

80 

01058/RM1822/17 RM_M 6 Návrh na uzavření „Smlouvy o zřízení služebností” 
v souvislosti se stavbou „Kanalizace Folvarek, II. 
etapa” 

05 

01059/RM1822/17 RM_M 7 Návrh na uzavření „Smlouvy o poskytnutí finanční 
náhrady za odstraněné stromy” v souvislosti 
se stavbou „Prodloužení sběrače B do Radvanic” 

05 

01060/RM1822/17 RM_M 20 Návrh na uzavření smluv o zajištění přeložek 
plynárenských zařízení v souvislosti se stavbou 
ORG 3171 Komunikace - Severní spoj 

05 

01061/RM1822/17 RM_M 21 Návrh na uzavření smluvních vztahů s ČEZ 
Distribuce, a.s. v rámci přípravy staveb odboru 
investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2019 

05 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnes ení 

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 5/66 
  

01062/RM1822/17 RM_M 23 Návrh na uzavření „Nájemní smlouvy” 
v souvislosti se stavbou „Demolice objektu 
Sokolská třída 2641/62 v Ostravě k. ú. Moravská 
Ostrava, pozem. č. 1092/8” 

05 

01063/RM1822/17 RM_M 25 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci 
akce „Revitalizace areálu bývalých kasáren 
Hranečník - demolice SO 02” 

05 

01064/RM1822/17 RM_M 43 Změna usnesení rady města č. 00598/RM1822/10 
ze dne 29.01.2019, a to v bodě 11) a 12) 

05 

01065/RM1822/17 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Rekonstrukce objektu Husova 7 
- TDS a BOZP”, poř. č. 44/2019 

05 

01066/RM1822/17 RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Rekonstrukce rozvodů VN 
v areálu MNO”, poř. č. 34/2019 

05 

01067/RM1822/17 RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Multifunkční parkovací dům 
u MNO (DSP+DPS)”, poř. č. 06/2019 

05 

01068/RM1822/17 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Úpravna vody Nová Ves, 
dvoustupňová filtrace - PD, IČ, AD”, 
poř. č. 116/2018 

05 

01069/RM1822/17 RM_VZ 8 Veřejná zakázka „Rekonstrukce a modernizace DK 
Poklad II. (TDS)”, poř. č. 268/2018 

05 

01070/RM1822/17 RM_VZ 9 Veřejná zakázka „Rekonstrukce a modernizace DK 
Poklad II. (BOZP)”, poř. č. 278/2018 

05 

01071/RM1822/17 RM_VZ 10 Veřejná zakázka „Nouzové napájení úpravny vody 
a prameniště Nová Ves, poř. č. 4/2019 

05 

01072/RM1822/17 RM_VZ 11 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření Smlouvy příkazní na výkon technického 
dozoru stavebníka při realizaci stavby 
„Rekonstrukce VO oblast Porubská - B. Martinů” 

05 

01073/RM1822/17 RM_VZ 12 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření smlouvy o dílo na zpracování 
projektové dokumentace pro realizaci stavby 
“Úpravna vody Nová Ves - výměna plynových 
kotlů”, Ostrava - Nová Ves 

05 

01074/RM1822/17 RM_VZ 13 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 
na zpracování plánu BOZP, výkon technického 
dozoru stavebníka a koordinátora BOZP 
při realizaci stavby „Rekonstrukce křižovatky 
č. 1021 Českobratrská x Sokolská třída” 

05 

01075/RM1822/17 RM_VZ 16 Veřejná zakázka „Sportovní hala v Krásném Poli - 
PD+AD”, poř. č. 20/2019 

05 

01076/RM1822/17 RM_M 5 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 
do majetku města 

89 

01077/RM1822/17 RM_VZ 1 Oprava venkovní kanalizace v objektu Vila Tereza 
v areálu Výstaviště Černá louka 

84 
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01078/RM1822/17 RM_VZ 3 Projektová dokumentace vodovodní a kanalizační 
přípojky pro objekt TSR hala na parc. č. 2976 
v k. ú. Moravská Ostrava 

84 

01079/RM1822/17 RM_VZ 4 Zateplení severní stěny budovy č. p. 1152 
na ul. Peterkova 14, Ostrava - Svinov 

84 

01080/RM1822/17 RM_VZ 14 Veřejná zakázka „Úklidové práce Nová radnice”, 
poř. č. 037/2019 

84 

01081/RM1822/17 RM_VZ 15 Veřejná zakázka „Ostravou na alternativní 
pohon II.”, poř. č. 024/2019 

84 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_M 22 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje 
provozování hazardních her na území statutárního 
města Ostravy 

07 

 RM_M 14 Návrh na nesouhlas s umístěním reklamních 
zařízení, návrh na záměr města pronajmout část 
pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 17. sch ůze rady m ěsta konané dne 02.04.2019 
  
Usnesení číslo: 01018/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 17. schůze rady města konané dne 02.04.2019 

  
 

RM_VH 1 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti Černá louka 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01019/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti 
Černá louka s.r.o., se sídlem Černá louka 3235, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, 
IČO 26879280, 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 člena TOP managementu obchodní společnosti Černá louka s.r.o. 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

podnikatelský plán na rok 2019 obchodní společnosti Černá louka s.r.o. dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
3) určuje 
  

a souhlasí s motivačním systémem odměňování člena TOP managementu společnosti Černá 
louka s.r.o. pro rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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4) schvaluje 
  

novou smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti Černá louka s.r.o. dle přílohy č. 2 
a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
5) ukládá 
  

jednateli společnosti Černá louka s.r.o. 
realizovat podnikatelské aktivity v souladu se schváleným podnikatelským plánem na rok 2019 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jan Šumbera, T: 30.06.2020
 jednatel společnosti 
  
6) odvolává 
  

ke dni 02.04.2019 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Černá louka s.r.o. 

XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX 

XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 

  
7) volí 
  

ke dni 03.04.2019 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Černá louka s.r.o. 

XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 

  
8) schvaluje 
  

členům dozorčí rady dle bodu 7) tohoto usnesení smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 3 
a důvodové zprávy předloženého materiálu 
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RM_M 1 
Ukončení projektu „Podzemní kontejnery v Ostrav ě-Porub ě II.“ 
  
Usnesení číslo: 01020/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 07477/RM1418/106 
k usnesení č. 09993/RM1418/135 
k usnesení č. 00130/RM1822/4 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s předloženou závěrečnou zprávou o realizaci projektu „Podzemní kontejnery 
v Ostravě-Porubě II.“ spolufinancovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, 
včetně udržitelnosti projektu po dobu 5 let a s konečným vyúčtováním projektu 

  
2) schvaluje 
  

přijetí vratky poskytnuté dotace na předfinancování projektu v rámci konečného vyúčtování 
projektu ve výši  975 108,85 Kč 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 
zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 605 o 976 tis. Kč 

zvyšuje účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 976 tis. Kč 

  
4) žádá 
  

městský obvod Poruba 
zabezpečit udržitelnost projektu „Podzemní kontejnery v Ostravě-Porubě II.“ dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 13.02.2024
 starostka městského obvodu Poruba 
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5) ukládá 
  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 27 
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci z Minis terstva práce 
a sociálních v ěcí České republiky v rámci vyhlášení sout ěže „Obec 
přátelská rodi ně a senior ům 2019” pro II. dota ční oblast „Obec p řátelská 
senior ům” 
  
Usnesení číslo: 01021/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zahájením přípravy projektu a s podáním žádosti o dotaci do II. dotační oblasti „Obec 
přátelská seniorům” v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2019” v rámci Ministerstva 
práce a sociálních věcí České republiky  

  
2) žádá 
  

městský obvod Slezská Ostrava 
jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a podáním 
žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu 
s podmínkami soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2019” pro II. dotační oblast „Obec 
přátelská seniorům” v rámci Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, v případě, 
že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené 
v bodě 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Richard Vereš, T: 14.04.2019
 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 
  
3) žádá 
  

městský obvod Slezská Ostrava 
o zajištění financování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Richard Vereš, T: 14.04.2019
 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 2 
Zpráva o situaci v oblasti ve řejného po řádku a vnit řní bezpe čnosti 
na území m ěsta Ostravy za rok 2018 
  
Usnesení číslo: 01022/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
45 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

zprávu ředitele Městského ředitelství Policie Ostrava o situaci v oblasti veřejného pořádku 
a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2018 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 10.04.2019
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 26 
Zpráva o činnosti M ěstské policie Ostrava v roce 2018 
  
Usnesení číslo: 01023/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

zprávu o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2018 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit Zprávu o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2018 dle bodu 1) tohoto usnesení 
zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 10.04.2019
 ředitel Městské policie Ostrava 
  

 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 29 
Zpráva ze zahrani ční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, 
primátora, a Mgr. Zuzany Bajgarové, nám ěstkyn ě primátora, do Francie 
(Cannes) ve dnech 11.-14.03.2019 
  
Usnesení číslo: 01024/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 00494/RM1822/9 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, a Mgr. Zuzany 
Bajgarové, náměstkyně primátora, do Francie (Cannes) ve dnech 11.-14.03.2019 

  
 

RM_M 30 
Uspo řádání Koncertu svobody dne 15. 4. 2019 u p říležitosti 74. výro čí 
osvobození m ěsta Ostravy a ukon čení druhé sv ětové války 
  
Usnesení číslo: 01025/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

vystavení objednávky na pronájem prostor Divadla Antonína Dvořáka 
za účelem uspořádání Koncertu svobody dne  15. 4. 2019  dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
2) schvaluje 
  

vystavení objednávky   na zajištění programové části  Koncertu svobody dne  15. 4. 2019 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
3) pověřuje 
  

vedoucího odboru kancelář primátora 
učiněním všech úkonů potřebných k zajištění bodu 1) a 2) tohoto usnesení a k podpisu 
objednávek dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 09.04.2019
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 38 
Návrh na spoluorganizaci XVII. sn ěmu Svazu m ěst a obcí konaného 
v Ostrav ě 23. - 24. 5. 2019 
  
Usnesení číslo: 01026/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zajištěním služeb pro sněm Svazu měst a obcí ČR o počtu 600 delegátů, dle tabulky č. 1 
důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru kanceláře primátora a odboru 
strategického rozvoje zajistil služby v rámci sněmu Svazu měst a obcí ČR, formou vystavení 
objednávek s maximální výší 300 000 Kč s DPH  

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 24.05.2019
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 24.05.2019
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru kanceláře primátora a odboru strategického rozvoje, 
aby zajistil podpis objednávek dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 24.05.2019
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 24.05.2019
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 28 
Souhlas s Dodatkem č. 1 ke smlouv ě o poskytnutí dotace z rozpo čtu 
Moravskoslezského kraje na spolufinancování projekt u „Hasi čská 
zbrojnice Pustkovec” 
  
Usnesení číslo: 01027/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 2393/ZM1418/37 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města rozhodnout 

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
ev. číslo 08522/2018/KH mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem 
se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, na spolufinancování projektu „Hasičská 
zbrojnice Pustkovec” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 10.04.2019
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 45 
Informace o vy řízení dotaz ů, připomínek a podn ětů člena zastupitelstva 
města Ing. Martina Jurošky, Ph.D., vznesených na 4. z asedání 
zastupitelstva m ěsta dne 6. 3. 2019 
  
Usnesení číslo: 01028/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

informaci o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů člena zastupitelstva města Ing. Martina 
Jurošky, Ph.D., vznesených na 4. zasedání zastupitelstva města dne 6. 3. 2019 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 10.04.2019
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 48 
Smart Innovation Center, s.r.o. – „skelet”, aktuáln í vývoj 
  
Usnesení číslo: 01029/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

projednat přípisy společnosti Smart Innovation Center, s.r.o., IČO: 65409574, se sídlem: 
Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, dle přílohy č. 1 a č. 8 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

odmítnout projednávání úpravy Smlouvy o zániku předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení 
a smlouvy o úpravě práv a povinností mezi jejími účastníky a prohlášení a souhlasy 
ev. č. 3557/2017/MJ ze dne 14. 12. 2017 uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, 
společností Smart Innovation Center, s.r.o., IČO: 65409574, se sídlem: Purkyňova 648/125, 
Medlánky, 612 00 Brno a společností RED HOUSE DEVELO/MENT, s.r.o., IČO: 27844960, 
se sídlem Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vzít na vědomí aktuální vývoj jednání se společností Smart Innovation Center, s.r.o., 
IČO: 65409574, se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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4) doporučuje 
  zastupitelstvu města  

souhlasit s uplatňováním veškerých nároků statutárního města Ostravy na smluvní pokuty 
vyplývající z čl. X Smlouvy o zániku předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení a smlouvy 
o úpravě práva a povinností mezi jejími účastníky a prohlášení a souhlasy ev. č. 3557/2017/MJ 
ze dne 14. 12. 2017 uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, společností Smart Innovation 
Center, s.r.o., IČO: 65409574, se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 
a společností RED HOUSE DEVELO/MENT, s.r.o., IČO: 27844960, se sídlem 
Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava z bankovní záruky poskytnuté Českou 
spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782, 
v souladu s usnesením č. 00053/RM1822/3 Rady města Ostravy ze dne 20. 11. 2018 

  
5) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit návrh dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 10.04.2019
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 31 
Objednávka na zpracování projektové dokumentace pro  Světelná 
signaliza ční zařízení pro výcvikové moduly Centra bezpe čné jízdy 
  
Usnesení číslo: 01030/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vystavení objednávky na zpracování projektové dokumentace (včetně statického posouzení) 
pro Světelné signalizační zařízení pro výcvikové moduly Centra bezpečné jízdy za cenu 
153.000,- Kč bez DPH na společnost Ostravské komunikace a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, 
709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 25396544 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru dopravy 
k zabezpečení všech úkonů spojených s realizací bodu 1) tohoto usnesení včetně vystavení 
a podpisu objednávky 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 14.05.2019
 vedoucí odboru dopravy 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

Sníží běžné výdaje na: 
§ 2219, pol. 5169, ORJ 0100                      o 186 tis. Kč 

Zvýší kapitálové výdaje na: 
§ 2223, pol. 6122, ORJ 0100                      o 186 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 35 
Návrh smlouvy o poskytnutí neinvesti ční dotace Slezskému 
železni čnímu spolku ve výši 49 tis. K č 
  
Usnesení číslo: 01031/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

a) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 49 tis. Kč SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU 
SPOLKU, IČO: 05424089, se sídlem: Ostravská 661/46, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko, 
na vypravení mimořádných vlaků do Ostravice 1. 5. 2019 

b) o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

sníží: 

kapitálové výdaje na: 

§ 2212, pol. 6342, ORG 0000000003408, ORJ 100                             o 49 tis. Kč 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

běžné výdaje na: 

§ 3319, pol. 5222, ORJ 100                                                                    o 49 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 3 
Návrh na zm ěnu členství v orgánech obchodních spole čností 
s majetkovou ú častí statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01032/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

navrhnout v souladu s ustanovením  § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolat člena dozorčí rady obchodní společnosti 
Garáže Ostrava, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1167/12, 702 00 Ostrava, IČO: 25360817, 
a to: 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX  

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

navrhnout v souladu s ustanovením  § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí 
rady obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1167/12, 702 00 
Ostrava, IČO: 25360817, a to: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXX XXX 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

zastupitelstvu města 

navrhnout v souladu s ustanovením  § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolat člena představenstva obchodní 
společnosti Garáže Ostrava, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1167/12, 702 00 Ostrava, 
IČO: 25360817, a to: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, MBA, nar. XXXXX, bytem 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

navrhnout v souladu s ustanovením  § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Ostravy 
do představenstva obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s., se sídlem Havlíčkovo 
nábřeží 1167/12, 702 00 Ostrava, IČO: 25360817, a to: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXX, bytem XXXXXXXXXXXX XXXXX 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

navrhnout v souladu s ustanovením  § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolat členy dozorčí rady obchodní společnosti 
Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava, IČO: 64613895, 
a to:  

XXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX 

  
6) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

navrhnout v souladu s ustanovením  § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí 
rady obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Na Hradbách 1440/16, 702 00 
Ostrava, IČO: 64613895, a to: 

XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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7) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

navrhnout v souladu s ustanovením  § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolat členy dozorčí rady obchodní 
společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, 
708 00 Ostrava, IČO: 25379631, a to: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX 

  
8) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

navrhnout v souladu s ustanovením  § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí 
rady obchodní společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., 
se sídlem Technologická 372/2, 708 00 Ostrava, IČO: 25379631, a to: 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX 

  
9) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

navrhnout v souladu s ustanovením  § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolat člena dozorčí rady obchodní 
společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s., se sídlem Mošnov č. p. 316, 
742 51 Mošnov, IČO: 60792914, a to: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX  

  
10) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

navrhnout v souladu s ustanovením  § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí 
rady obchodní společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s., 
se sídlem Mošnov č. p. 316, 742 51 Mošnov, IČO: 60792914, a to: 

XXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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11) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

navrhnout v souladu s ustanovením  § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolat člena představenstva obchodní 
společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s., se sídlem Mošnov č. p. 316, 
742 51 Mošnov, IČO: 60792914, a to: 

XXXXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 

  
12) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

navrhnout v souladu s ustanovením  § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Ostravy 
do představenstva obchodní společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s., 
se sídlem Mošnov č.p. 316, 742 51 Mošnov, IČO: 60792914 a to: 

XXXXXXXXXXXXXXXX nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX  

  
13) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

navrhnout v souladu s ustanovením  § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolat členy dozorčí rady obchodní 
společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava, 
IČO: 45193673, a to: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 

  
14) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

navrhnout v souladu s ustanovením  § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí 
rady obchodní společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem Nádražní 3114/28, 
702 00 Ostrava, IČO: 45193673, a to: 

XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX  

XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

zastupitelstvu města 

uložit delegovaným zástupcům statutárního města Ostravy na valných hromadách obchodních 
společností hlasovat podle bodu 1) až 14) tohoto usnesení 

  
16) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodů 1) až 15) tohoto usnesení k projednání a rozhodnutí zastupitelstvu 
města 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 10.04.2019
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_M 8 
Návrh na sv ěření majetku m ěstskému obvodu Proskovice 
  
Usnesení číslo: 01033/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek statutárního města Ostravy jakožto majetek 
svěřený dle ust. čl. 9 odst. 2 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut 
města Ostravy, v platném znění, a to: 

městskému obvodu Proskovice: 

Jímací zářezy v hodnotě 28.066,00 Kč, inventární číslo 99479, podzemní nádrž a šachtice 
v hodnotě 84.671,00 Kč, inventární číslo 100726,  umístěny na pozemku parc. č. 669 - ostatní 
plocha, jiná plocha, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 
Proskovice, vše v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1A, 1B předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Proskovice dle ust. čl. 9 odst. 2 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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3) svěřuje 
  

pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru 
majetkového podepsal předávací protokol dle bodu 1)  tohoto usnesení a přílohy č. 3 
předloženého materiálu za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o svěření majetku 
městskému obvodu Proskovice  

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.04.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  
4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi  
předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.04.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 9 
Dodatek č. 25 ke Směrnici č. 2/2007 pro evidenci majetku 
  
Usnesení číslo: 01034/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

návrh dodatku č. 25 ke Směrnici č. 2/2007 pro evidenci majetku, s účinností od 15. 4. 2019 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 10 
Návrh na sv ěření majetku m ěstskému obvodu Michálkovice 
  
Usnesení číslo: 01035/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 
a doplňků, městskému obvodu Michálkovice, a to: 



Statutární město Ostrava 
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- Hasičská zbrojnice – rekonstrukce a přístavba garáže (SO 01 a SO 02) na pozemku p. č. st. 424 
v katastrálním území Michálkovice, obec Ostrava, vedená pod inventárním číslem 175015 
v pořizovací hodnotě 12.471.333,14 Kč (stavba HZ č. p. 396) a pod inventárním číslem 175016 
v pořizovací hodnotě 9.101.058,61 Kč  (přístavba garáže) 

- Výstavba zázemí areálu (SO 12) na pozemku  p. č. st. 1667 v katastrálním území 
Michálkovice, obec Ostrava, vedena pod inventárním číslem 175017  v pořizovací hodnotě 
1.593.154,38 Kč, 

- Komunikace a zpevněné plochy (IO 03) v katastrálním území Michálkovice, obec Ostrava, 
vedeny pod inventárním číslem 171724 v pořizovací hodnotě 2.595.635,78 Kč, 

- Oplocení a vjezdy (IO 05) v katastrálním území Michálkovice, obec Ostrava, vedeny 
pod inventárním číslem 171725 v pořizovací hodnotě 320.888,19 Kč, 
  
- Vodovodní přípojka (IO 06) v katastrálním území Michálkovice, obec Ostrava, vedena 
pod inventárním číslem 171726 v pořizovací hodnotě 339.863,71 Kč, 

- Přípojka splaškové kanalizace (IO 07) v katastrálním území Michálkovice, 
obec Ostrava, vedena pod inventárním číslem 171727 v pořizovací hodnotě 442.336,19 Kč, 

- Přípojka dešťové kanalizace, areálové rozvody (IO 08) v katastrálním území Michálkovice, 
obec Ostrava, vedeny pod inventárním číslem 171728 v pořizovací hodnotě 873.093,57 Kč, 

- Areálové rozvody NN a VO (IO 09) v katastrálním území Michálkovice, obec Ostrava, NN 
vedeno pod inventárním číslem 171730 v pořizovací hodnotě 362.837,04 Kč, VO vedeno 
pod inventárním číslem 171729 v pořizovací hodnotě 725.672,73 Kč, 

- Přeložka plynovodu, STL přípojka plynu (IO 10) v katastrálním území Michálkovice, 
obec Ostrava, vedeny pod inventárním číslem 171731 v pořizovací hodnotě 948.536,67 Kč, 

- Areálový rozvod vody (IO 13) veden pod inventárním číslem 171732 v pořizovací hodnotě 
326.267,85 Kč, 

- Samostatné movité věci a drobný dlouhodobý hmotný majetek viz příloha č. 1 předávacího 
protokolu v celkové hodnotě 629.775,74 Kč 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Michálkovice dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 
města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
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3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

požádat starostu městského obvodu Michálkovice o zajištění udržitelnosti projektu  „Hasičská 
zbrojnice Ostrava - Michálkovice“ 

• dle podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje ev. č. 1435/2017/OSR a o spolupráci s odborem strategického 
rozvoje MMO při administraci pravidelných zpráv o udržitelnosti projektu 
• dle podmínek stanovených „Rozhodnutím o poskytnutí dotace“ id. č. 014D24200 7070 
ev. č. 3006/2018/OSR financovaným Ministerstvem vnitra o spolupráci s odborem 
strategického rozvoje MMO při administraci pravidelných zpráv o udržitelnosti projektu  

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

pravomoc Magistrátu města Ostravy, 
aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového podepsal předávací protokol 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne 
o svěření majetku městskému obvodu Michálkovice dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.04.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodu 1), 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.04.2019
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 11 
Informace, týkající se porušení p ředkupního práva ve prosp ěch SMO 
ke stavb ě v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01036/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci, že došlo k porušení  předkupního práva ve prospěch statutárního města Ostravy 
ke stavbě garáže bez čp/če umístěné na pozemcích parc. č. 2070/45 a parc. č. 2070/140 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava tím, že vlastník stavby převedl vlastnické právo k této stavbě 
bez souhlasu statutárního města Ostravy 

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem dovolat se relativní neplatnosti kupní smlouvy ze dne 11. 2. 2019 uzavřené mezi 
XXXXXXXXXXXX, rok narození XXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
a XXXXXXXXXXXXX, rok narození XXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXXXXXX  pro 
porušení zákonného předkupního práva upraveného v § 3056 zákona č. 89/2012, Občanského 
zákoníku, v platném znění 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.04.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 13 
Návrh na ukon čení jednání ve v ěci nabytí výrobn ě-technických areál ů 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01037/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 2085/ZM1418/32 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
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ukončit jednání ve věci nabytí nemovitých věcí, včetně všech jejich součástí a příslušenství 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to 

• výrobně-technického areálu Karolina od společnosti VÍTKOVICE, a.s., IČO 451 93 070 a
• výrobně-technického areálu Žofinka od společnosti EUROVIA CS, a.s.,  IČO 452 74 924

v rozsahu dle usnesení zastupitelstva města č. 2085/ZM1418/32 

  
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 15 
Návrh na souhlas s umíst ěním inž enýrské sít ě do pozemku ve vlastnictví 
SMO, návrh na uzav ření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného 
břemene, návrh na z řízení věcného b řemene a uzav ření smlouvy 
o zřízení věcného b řemene pro spole čnost GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01038/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním ocelového STL plynovodu DN 300 do pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

p. p. č. 542 - ostatní plocha, jiná, 
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

pro: 

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

v rámci stavby “REKO MS Ostrava - Bukovanského +5” 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - zřízení 
a provozování ocelového STL plynovodu DN 300 v pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 
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p. p. č. 542 - ostatní plocha, jiná plocha, 
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

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

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného 
břemene  -  zřízení a provozování VTL plynovodu DN 300 k pozemku: 

parc. č. 3637/3 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

pro: 

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

v rámci stavby „REKO VTL Nová Huť - Vítkovice DN 500” 

  
 

RM_M 16 
Návrh na souhlas s umíst ěním podzemního vedení NN v četně 
rozpojovací sk říně a uzavření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení 
věcného b řemene k pozemk ům ve vlastnictví statutárního m ěsta 
Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 
  
Usnesení číslo: 01039/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního vedení 2x NN 0,4 kV včetně rozpojovací skříně v pozemcích 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 825/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 
parc. č. 825/2 - zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava, pro:  
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ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 

v rámci stavby „Poruba 825/1, SaRZM Ostravy, přeložka 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 2x NN 0,4 kV včetně rozpojovací skříně k pozemkům: 

parc. č. 825/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 
parc. č. 825/2 - zastavěná plocha a nádvoří, 
v k. ú. Poruba, 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  

  
 

RM_M 17 
Návrh p řijmout budoucí dar vodovodního řadu v k. ú. Nová B ělá, 
obec Ostrava a uzav řít smlouvu o budoucí smlouv ě darovací a smlouvu 
o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti s Ing. M.M. a Ing. I.M. 
  
Usnesení číslo: 01040/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o budoucím přijetí daru  vodovodního řadu PE 100 D 90  v  celkové předpokládané 
délce   78,7 m, který  bude vybudován v rámci stavby „Prodloužení vodovodního řadu, 
vodovodní přípojky pro RD” a uložen v pozemcích k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava            
(viz příloha č. 1A, č. 1B): 
- parc. č. 1623/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Nová Bělá, 
- parc. č. 300/8 - trvalý travní porost, 
pozemek ve vlastnictví Ing. XXXXXXXXXXX, bydliště XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

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

s budoucími dárci 
XXXXXXXXXXXXX, narozen XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX , narozena XXXXXXXXXXX 
oba bydliště XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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2) rozhodla 
  

na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě vodovodního řadu PE 100 D 90 k pozemku: 

parc. č. 300/8 – trvalý travní porost 
v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

XXXXXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXX 
bydliště XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 18 
Návrh na zám ěr města sm ěnit nemovité v ěci v k. ú. Michálkovice, obec 
Ostrava, návrh zm ěnit usnesení zastupitelstva m ěsta č. 0185/ZM1822/4, 
návrh zrušit usnesení zastupitelstva m ěsta č. 0051/ZM1822/2 - bod 10), 
návrh koupit nemovité v ěci v k. ú. Stará B ělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01041/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 0051/ZM1822/2 
k usnesení č. 0185/ZM1822/4 
 
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to: 

- části pozemku p. p. č. 427/11, zahrada, o celkové výměře 86 m2, dle geometrického plánu 
č. 2142-162/2018 označené jako díly f), g), h) - ve vlastnictví fyzických osob, které jsou 
sloučeny do části pozemku p. p. č. 492/6, trvalý travní porost, o výměře 94 m2, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Michálkovice, dle téhož 
geometrického plánu označené jako díl i), a dále označeny jako pozemek p. p. č. 492/6, 
ost. plocha, ost. komunikace, o celkové výměře 180 m2 

za 

- části pozemku p. p. č. 492/6, trvalý travní porost, o celkové výměře 2 m2, dle geometrického 
plánu č. 2142-162/2018 označené jako díly b) a c) - ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřeného městskému obvodu Michálkovice, které jsou sloučeny do části pozemku 
p. p. č. 427/11, zahrada, o výměře 2052 m2, dle téhož geometrického plánu označené jako díl a), 
a dále označeny jako pozemek p. p. č. 427/11, zahrada, o celkové výměře 2054 m2, a zároveň 
doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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2) souhlasí 
  

s návrhem změnit usnesení zastupitelstva města č. 0185/ZM1822/4 ze dne 6. 3. 2019 v bodě 1), 
kterým rozhodlo koupit nemovitou věc v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to tak, že v textu 
usnesení a v příloze č. 2 

vypouští text: „XXXXXXXXXXXXX, rok narození XXXX a XXXXXXXXXXXXXXXX , 
rok narození XXXX, oba bydliště XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX“ 

a nahrazuje textem: „XXXXXXXXXXXXXXXX, rok narození XXXX , bydliště 
XXXXXXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, rok naroz ení XXXX, 
bydliště XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX“  

  
3) souhlasí 
  

s návrhem změnit usnesení zastupitelstva města č. 0185/ZM1822/4 ze dne 6. 3. 2019 v bodě 2), 
kterým rozhodlo koupit nemovitou věc v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to tak, že v textu 
usnesení a v příloze č. 3 

vypouští text: „XXXXXXXXXXXXXXXX, rok narození XXXX  a XXXXXXXXXXXXXXX , 
rok narození XXXX, oba bydliště XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX“ 

a nahrazuje textem: „XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXX, rok nar ození XXXX, 
bydliště XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX“ 

  
4) souhlasí 
  

s návrhem zrušit usnesení zastupitelstva města č. 0051/ZM1822/2 ze dne 12. 12. 2018, bod 10), 
kterým rozhodlo koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

  
5) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

- části pozemku parc. č. 3438, o celkové výměře 28 m2, které jsou dle geometrického           
plánu č. 3334-236a/2017 odděleny a označeny jako díly b) a c), 
- část pozemku parc. č. 3476/2, o výměře 411 m2, která je dle geometrického                     
plánu č. 3334-236a/2017 oddělena a označena jako díl a) 
všechny sloučeny a dle uvedeného geometrického plánu nově označeny jako pozemek            
parc. č. 3861/1, ost. plocha, ost. komunikace 

od vlastníka XXXXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou v celko vé výši 184.380,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 
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za podmínky, že před podpisem kupní smlouvy dojde k trvalému odnětí lesního pozemku plnění 
funkcí lesa (části pozemku parc. č. 3438, k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, o výměře 28 m2 –
dle geometrického plánu č. 3334-236a/2017), a dále za podmínky, že před podpisem kupní 
smlouvy dojde k výmazu věcného břemene spoluužívání, vztahujícího se k pozemkům 
parc. č. 3438 a parc. č. 3476/2, oba k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

  
6) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku parc. č. 3476/2, orná půda, o výměře 113 m2, která je dle geometrického          
plánu č. 3334-236a/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3861/3, ost. plocha, 
ost. komunikace, 

- část pozemku parc. č. 3476/2, orná půda, o výměře 71 m2, která je dle geometrického           
plánu č. 3334-236a/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3861/5, ost. plocha, 
ost. komunikace, 

- část pozemku parc. č. 3439/2, trvalý travní porost, o výměře 45 m2, která je dle geometrického 
plánu č. 3334-236a/2017 oddělena a označena jako díl g), 
- část pozemku parc. č. 3476/3, orná půda, o výměře 103 m2, která je dle geometrického          
plánu č. 3334-236a/2017 oddělena a označena jako díl f), 
všechny sloučeny a dle uvedeného geometrického plánu nově označeny jako pozemek  
parc. č. 3861/4, ost. plocha, ost. komunikace, 

- část pozemku parc. č. 3476/4, orná půda, o výměře 9 m2, která je dle geometrického        
plánu č. 3334-236a/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3861/2, ost. plocha, 
ost. komunikace, 

- část pozemku parc. č. 3439/2, trvalý travní porost, o výměře 70 m2, která je dle geometrického 
plánu č. 3334-236a/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3439/2, trvalý travní 
porost, 

- část pozemku parc. č. 3476/2, orná půda, o výměře 1117 m2, která je dle geometrického        
plánu č. 3334-236a/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3861/6, orná půda, 

- část pozemku parc. č. 3476/2, orná půda, o výměře 315 m2, která je dle geometrického           
plánu č. 3334-236a/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3861/8, orná půda, 

- část pozemku parc. č. 3476/3, orná půda, o výměře 141 m2, která je dle geometrického         
plánu č. 3334-236a/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3861/9, orná půda, 

- část pozemku parc. č. 3476/4, orná půda, o výměře 26 m2, která je dle geometrického           
plánu č. 3334-236a/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3861/7, orná půda, 
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od vlastníka: 
XXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

za cenu obvyklou v celkové výši 844.200,- Kč 

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

za podmínky, že před podpisem kupní smlouvy dojde k výmazu věcného břemene spoluužívání, 
vztahujícího se k pozemkům parc. č. 3439/2, parc. č. 3476/2, parc. č. 3476/3, parc. č. 3476/4, vše 
k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

  
7) ukládá 
  náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) až 6) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.04.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 19 
Návrh nezm ěnit a vypov ědět smluvní vztahy/zrušit usnesení 
č. 00575/RM1822/10 v bod ě 1) a návrh na zám ěr města zm ěnit nájemní 
smlouvy formou uzav ření dodatk ů 
  
Usnesení číslo: 01042/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) trvá 
  

na svém usnesení č. 00575/RM1822/10 v bodě 1) ze dne 29. 1. 2019, kterým rozhodla o záměru 
města nezměnit nájemní smlouvy: 

-  ev. č. 2294/2010/MJ ze dne 27. 8. 2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 2. 2011, ve znění 
dodatku č. 2 ze dne 29. 3. 2016 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 3. 4. 2017, jejímž předmětem je 
pronájem části pozemku p. p. č. 971/15 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m2 v k. ú. 
Přívoz, obec Ostrava 

formou uzavření dodatku č. 4, kdy dojde ke změně v: 

čl. IV. Doba a skončení nájmu, a to k prodloužení doby nájmu do 31.12. 2020 
čl. V. Práva a povinnosti smluvních stran, a to k doplnění podmínek stanovených odborem 
dopravy 

- ev. č. 1272/2012/MJ ze dne 26. 4. 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 3. 2016 a ve znění 
dodatku č. 2 ze dne 3. 4. 2017, jejímž předmětem je pronájem části pozemků p. p. č. 971/2 -
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 53 m2, p. p. č. 971/34 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
5 m2 a p. p. č. 971/15 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
formou uzavření dodatku č. 3, kdy dojde ke změně v: 
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č. IV. Doba a skončení nájmu, a to k prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2020, 

dle zákresu v katastrálních mapách, které jsou přílohou č. 3/1 a 3/2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně pronajímatele 

vypovědět smluvní vztah založený nájemní smlouvou ev. č. 2294/2010/MJ ze dne 27. 8. 2010, 
ve znění dodatku č. 2 ze dne 29. 3. 2016 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 3. 4. 2017 

vypovědět smluvní vztah založený nájemní smlouvou ev. č. 1272/2012/MJ ze dne 26. 4. 2012, 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 3. 2016 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 3. 4. 2017 

se společnostmi 

MARPER spol. s r. o., se sídlem 1. pětiletky 368/12, 783 35 Horka nad Moravou, 
IČO 258 18 538 
BigBoard Praha, a. s., se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 26 491 

v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 2 písmene b) výše uvedených smluv 

dle návrhu výpovědí, které jsou přílohou č. 6 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 24 
Návrh nekoupit nemovité v ěci v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01043/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

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

- pozemek parc. č. 366, jehož součástí je stavba č. p. 306, bytový dům, 
- pozemek parc. č. 367, jehož součástí je stavba č. p. 307, bytový dům, 
- pozemek parc. č. 377, jehož součástí je stavba č. p. 247, bytový dům, 
- pozemek parc. č. 378, jehož součástí je stavba č. p. 246, bytový dům, 
- pozemek parc. č. 381, jehož součástí je stavba č. p. 309, bytový dům, 
- pozemek parc. č. 382, jehož součástí je stavba č. p. 308, bytový dům, 
- pozemek parc. č. 434, jehož součástí je stavba č. p. 241, bytový dům, 
- pozemek parc. č. 437, jehož součástí je stavba č. p. 240, bytový dům, 
- pozemek parc. č. 447, jehož součástí je stavba č. p. 304, bytový dům, 
- pozemek parc. č. 448, jehož součástí je stavba č. p. 303, bytový dům, 
- pozemek parc. č. 449, jehož součástí je stavba č. p. 302, bytový dům, 
- pozemek parc. č. 450, jehož součástí je stavba č. p. 301, bytový dům, 
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od vlastníka RESIDOMO, s.r.o., IČO 052 53 268, sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava 

  
2) nesouhlasí 
  

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

- parc. č. 364, 
- parc. č. 365, 
- parc. č. 370, 
- parc. č. 379, 
- parc. č. 380, 
- parc. č. 384, 
- parc. č. 388/2, 
- parc. č. 388/1, 
- parc. č. 432/1, 
- parc. č. 433, 
- parc. č. 438, 
- parc. č. 439, 
- parc. č. 441, 
- parc. č. 442, 
- parc. č. 443, 
- parc. č. 444, 
- parc. č. 451, 
- parc. č. 452, 
- parc. č. 361/2, 
- parc. č. 361/1, 
- parc. č. 362, 
- parc. č. 363, 
- parc. č. 385, 
- parc. č. 386, 
- parc. č. 387, 

od vlastníka Asental Land, s.r.o., IČO 277 69 143, sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava 

  
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 32 
Návrh na p řijetí budoucího daru stavby silnice II/478 v k. ú. Hrabová, 
obec Ostrava a uzav ření smlouvy o budoucí smlouv ě darovací s dárcem 
Moravskoslezský kraj 
  
Usnesení číslo: 01044/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o přijetí budoucího daru stavby silnice II/478 specifikované v návrhu smlouvy o budoucí 
smlouvě darovací, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

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

s budoucím dárcem 

Moravskoslezský kraj 
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 708 90 692 
zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 
se sídlem Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava 
IČO: 000 95 711 

  
 

RM_M 36 
Návrh koupit část pozemku v k. ú. P řívoz, obec Ostrava - Přednádraží 
Ostrava – P řívoz, Prodloužená ul. Skladištní 
  
Usnesení číslo: 01045/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit  
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 
od RAPA TRADING, s.r.o., se sídlem Zahradní 394/12, 747 18, Píšť, IČO 268 33 522, 
za sjednanou kupní cenu ve výši  131.074,- Kč 

a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy, která je přílohou č. 3  předloženého materiálu. 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě předloženého materiálu. 
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2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.04.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 37 
Návrh m ěsta sm ěnit pozemky a uzavřít smlouvu o budoucí smlouv ě 
o zřízení služebnosti, vše v k. ú. Moravská Ostrava, ob ec Ostrava -
Karolina II. etapa 
  
Usnesení číslo: 01046/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem směny pozemků, a to: 

pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, které jsou dle geometrického plánu č. 5892 - 72/2018, který je přílohou č. 1/6 
a 1/7 předloženého materiálu, označené takto: 

část pozemku parc. č. 266/3 o výměře 64 m2  díl p 
pozemek parc. č. 266/8 
pozemek parc. č. 244/41 
část pozemku parc. č. 266/7 o výměře 20 m2 díl u a díl q 
část pozemku 233/1 o výměře 441  m2 díl x 
část pozemku 244/42 o výměře 402 m2 díl y, 
které budou sloučeny do pozemku parc. č. 244/38 

část pozemku parc. č. 244/43 o výměře 78 m2 díl p1 
část pozemku parc. č. 3457/15 o výměře 695 m2 díl n1 
část pozemku parc. č. 3457/14 o výměře 535 m2 díl l1 
část pozemku parc. č. 3463/3 o výměře  666 m2 díl m1 
část pozemku parc. č. 229/2 o výměře 172 m2 díl  t1 
část pozemku parc. č. 3463/23 o výměře 206 m2  díl o1 
část pozemku parc. č. 244/47 o výměře 30 m2 díl n2 
část pozemku parc. č. 244/37 o výměře 10  m2 díl r1, 
které budou sloučeny do pozemku parc. č. 3457/15 

část pozemku parc. č. 3463/3 o výměře 850 m2 díl y1 
část pozemku parc. č. 3463/45 o výměře 13 m2 díl g2 
část pozemku parc. č. 3463/44 o výměře 434 m2 díl h2 
část pozemku parc. č. 3463/25 o výměře 264 m2 díl i2 
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které budou sloučeny do pozemku parc. č. 3463/75 

část pozemku parc. č.  3463/3 o výměře  1617 m2 díl z1 
část pozemku parc. č. 3463/45 o výměře  599 m2 díl a2 
část pozemku parc. č. 3463/44 o výměře 197 m2 díl d2 a díl c2 
které budou sloučeny do pozemku parc. č. 3463/76 

část pozemku parc. č. 3463/3 o výměře 2 m2 

která bude nově označena jako pozemek parc. č. 3463/77 

část pozemku parc. č. 3463/3 o výměře 156 m2 díl d1 
který bude sloučen do pozemku parc. č. 3463/2 

za 

pozemky ve vlastnictví New Karolina Residential Development II s.r.o., se sídlem           
Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc, IČO 043 98 343, které jsou dle geometrického     
plánu č. 5892 - 72/2018, který je přílohou č. 1/6 a 1/7 předloženého materiálu, označené takto: 

část pozemku parc. č. 3457/21 o výměře 317 m2 díl b 
část pozemku parc. č. 244/38 o výměře 797 m2 díl e a díl c 
část pozemku parc. č. 256 o výměře 438 m2 díl d 
část pozemku parc. č. 244/54 o výměře 20 m2 díl f 
pozemek parc. č. 244/44   
které budou sloučeny do pozemku parc. č. 3457/21 

část pozemku parc. č. 4246/40 o výměře 1 m2 díl g 
pozemek parc. č. 4246/37 
které budou sloučeny do pozemku parc. č. 4246/37 

část pozemku parc. č. 4246/40 o výměře 627  m2 díl h 
část pozemku parc. č. 3457/22 o výměře 15 m2 díl l + j 
které budou sloučeny do pozemku parc. č. 4246/40 

část pozemku parc. č. 244/38 o výměře 300 m2 díl s + c1, 
která bude nově označena jako pozemek parc. č. 266/7 

část pozemku parc. č. 3457/16 o výměře 113 m2 díl i1 
část pozemku parc. č. 3463/27 o výměře 175 m2 díl g1 
pozemek parc. č. 3463/28 
část pozemku parc. č. 3463/2  o výměře 3017 m2 h1, 
které budou sloučeny do pozemku parc. č. 3463/27 

část pozemku parc. č. 3463/2  o výměře 883 m2 

která bude nově označena jako pozemek parc. č. 3463/78 

pozemek parc. č. 3463/43 
pozemek parc. č. 4246/12 
pozemek parc. č. 3378 
pozemek parc. č. 4173/13 
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pozemek parc. č. 3457/45 
pozemek parc. č. 4246/32 
pozemek parc. č. 4246/33 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, podle které New Karolina 
Residential Development II s.r.o. uhradí statutárnímu městu Ostrava rozdíl mezi cenami 
předmětů směny ve výši 1.559.690,- Kč 

za podmínky, že dojde k vkladu práva odpovídajícímu věcnému břemeni dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu  

  
2) rozhodla 
  

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

- vodovodní přípojky, přípojky dešťové kanalizace, přípojky slaboproudu, vedení slaboproudu, 
převisu nadzemní části zastřešení,  přesahu 1. podzemního podlaží objektu „E” k částem 
pozemků nově označených dle geometrického plánu č. 5892-72/2018, vyhotoveného pro k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, v roce 2018, jako:  

parc. č. 3457/21 – ostatní plocha, neplodná půda, 
parc. č. 4246/37 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4246/40 – ostatní plocha, neplodná půda, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

New Karolina Residential Development II s.r.o. 
se sídlem Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc 
IČO: 04398343 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

- dvou přípojek splaškové kanalizace, dvou přípojek dešťové kanalizace, přípojky slaboproudu 
a vedení slaboproudu k částem pozemků:  

parc. č. 244/36 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3457/14 - ostatní plocha, neplodná půda, 
parc. č. 3463/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

New Karolina Residential Development II s.r.o. 
se sídlem Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc 
IČO: 04398343 

dle přílohy č. 10 předloženého materiálu  
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4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.04.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 44 
Návrh na zám ěr města neprodat nemovité v ěci v k. ú. Radvanice 
a k. ú. Bartovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01047/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a to pozemek 
parc. č. 2027/1, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Radvanice 
a Bartovice 

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a to pozemek 
parc. č. 2093, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Radvanice 
a Bartovice 

  
3) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, a to pozemky 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Radvanice a Bartovice: 

 
- parc. č. 621/2, 
- parc. č. 624  

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.04.2019
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 39 
Úprava rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 01048/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s převodem částky  2 600 000 Kč z rezervního fondu Domova pro seniory Kamenec, 
příspěvkové organizace k posílení fondu investic 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
(A.1.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 103533063 o 634 tis. Kč 
                                                ÚZ 103133063 o 112 tis. Kč 
(A.3.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 1 055 tis. Kč 
                                                ÚZ 109117017, org. 109000000 o 186 tis. Kč       
(A.4.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 109517018, org. 107000000 o 1 631 tis. Kč 
                                                ÚZ 109117017, org. 107000000 o 288 tis. Kč  
(A.5.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 104113013 o 33 tis. Kč 
                                                ÚZ 104513013 o 276 tis. Kč 
  

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 
(A.2.) na ORJ 120, pol. 4122, ÚZ 104100253 o 286 tis. Kč 
                                                ÚZ 104113013 o 572 tis. Kč 
                                                ÚZ 104513013 o 4 862 tis. Kč 

- běžné výdaje 
(A.3.) na ORJ 260, § 3639, pol. 5166, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 25 tis. Kč 
                                                             ÚZ 109117017, org. 109000000 o 5 tis. Kč 
          na ORJ 135, § 6171, pol. 5011, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 893 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 224 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 81 tis. Kč 
                                            pol. 5021, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 45 tis. Kč 
                                            pol. 5011, ÚZ 109117017, org. 109000000 o 158 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 109117017, org. 109000000 o 39 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 109117017, org. 109000000 o 14 tis. Kč 
                                            pol. 5021, ÚZ 109117017, org. 109000000 o 8 tis. Kč 
(A.4.) na ORJ 300, § 3639, pol. 5139, ÚZ 109517018, org. 107000000 o 42 tis. Kč 
                                                             ÚZ 109117017, org. 107000000 o 8 tis. Kč 
                                            pol. 5164, ÚZ 109517018, org. 107000000 o 40 tis. Kč 
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                                                             ÚZ 109117017, org. 107000000 o 6 tis. Kč 
                                            pol. 5166, ÚZ 109517018, org. 107000000 o 59 tis. Kč 
                                                             ÚZ 109117017, org. 107000000 o 10 tis. Kč 
                                            pol. 5169, ÚZ 109517018, org. 107000000 o 43 tis. Kč 
                                                             ÚZ 109117017, org. 107000000 o 8 tis. Kč 
                                            pol. 5175, ÚZ 109517018, org. 107000000 o 85 tis. Kč 
                                                             ÚZ 109117017, org. 107000000 o 15 tis. Kč 
          na ORJ 130, § 3639, pol. 5173, ÚZ 109517018, org. 107000000 o 85 tis. Kč 
                                                             ÚZ 109117017, org. 107000000 o 15 tis. Kč 
          na ORJ 135, § 6171, pol. 5011, ÚZ 109517018, org. 107000000 o 950 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 109517018, org. 107000000 o 239 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 109517018, org. 107000000 o 88 tis. Kč 
                                            pol. 5011, ÚZ 109117017, org. 107000000 o 168 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 109117017, org. 107000000 o 42 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 109117017, org. 107000000 o 16 tis. Kč 
          na ORJ 300, § 3639, pol. 5901, org. 107000000 o 4 tis. Kč 
(B.1.) na ORJ 130, § 3299, pol. 5137, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 8 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 1 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 1 tis. Kč 
          na ORJ 135, § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, org. 108000000 o 425 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000000 o 50 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000000 o 25 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 103533063, org. 108000000 o 107 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000000 o 13 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000000 o 7 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 103533063, org. 108000000 o 39 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000000 o 5 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000000 o 3 tis. Kč 
          na ORJ 140, § 3299, pol. 5139, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 17 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 2 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 1 tis. Kč 
                                            pol. 5167, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 196 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 23 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 12 tis. Kč 
(C.1.) na ORJ 230, § 2310, pol. 5169, ÚZ 92 o 600 tis. Kč 
                                            pol. 5169 o 1 400 tis. Kč 
(C.2.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5021 o 89 tis. Kč 
                                            pol. 5031 o 23 tis. Kč 
                                            pol. 5032 o 8 tis. Kč 
na § 6171, pol. 5021, ORJ 135 o 33 tis. Kč (C.3.) 
na § 6171, pol. 5179, ORJ 130 o 75 tis. Kč (C.5.) 
na § 6171, pol. 5169, ORJ 132, org. 8940 o 1 225 tis. Kč (B.2.) 
na § 3312, pol. 5169, ORJ 133 o 170 tis. Kč (C.7.) 
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- kapitálové výdaje 
na § 2271, pol. 6121, ÚZ 95, ORJ 230, org. 3150 o 248 tis. Kč (C.1.) 
na § 2212, pol. 6121, ORJ 100, org. 3270 o 360 tis. Kč (C.4.) 

- neinvestiční transfery  
(A.1.) na ORJ 140, § 3233, pol. 5336, ÚZ 103533063, org. 83 o 634 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 83 o 112 tis. Kč 
(A.2.) na ORJ 180, § 4351, pol. 5336, ÚZ 104100253, org. 43 o 34 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104113013, org. 43 o 68 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104513013, org. 43 o 578 tis. Kč 
                               § 4377, pol. 5336, ÚZ 104100253, org. 43 o 252 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104113013, org. 43 o 504 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104513013, org. 43 o 4 284 tis. Kč 
(A.5.) na ORJ 170, § 3522, pol. 5336, ÚZ 104113013, org. 4241 o 33 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104513013, org. 4241 o 276 tis. Kč 
na § 3421, pol. 5221, ÚZ 7105, ORJ 160 o 115 tis. Kč (C.6.) 

z v y š u j e 

- financování 
(B.1.) na ORJ 120, pol. 8115, ÚZ 103533063, org. 108000000 o 1 733 tis. Kč 
                                                ÚZ 103133063, org. 108000000 o 204 tis. Kč 
na ORJ 120, pol. 8115 o 1 225 tis. Kč (B.2.) 

- účelová rezerva odboru školství a sportu 
na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 108000000 o 1 002 tis. Kč (B.1.) 

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 70 000 tis. Kč (E.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
na § 3639, pol. 5901, ORJ 260, org. 109000000 o 251 tis. Kč (A.3.) 
na § 3699, pol. 5139, ORJ 300 o 4 tis. Kč (A.4.) 
na § 6171, pol. 5021, ORJ 100 o 33 tis. Kč (C.3.) 
(C.5.) na ORJ 130, § 6171, pol. 5169 o 25 tis. Kč 
                                            pol. 5169, org. 2003 o 25 tis. Kč 
                                            pol. 5162 o 15 tis. Kč 
                                            pol. 5164 o 10 tis. Kč 
na § 3311, pol. 5169, ORJ 133 o 170 tis. Kč (C.7.) 

- neinvestiční transfery 
na § 3421, pol. 5229, ÚZ 7105, ORJ 160 o 115 tis. Kč (C.6.) 

- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3069 o 248 tis. Kč 
                               § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7352 o 600 tis. Kč 
                                                            org. 7352 o 1 400 tis. Kč 
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na § 2212, pol. 6342, ORJ 100, org. 3408 o 120 tis. Kč (C.2.) 
na § 2212, pol. 6342, ORJ 100, org. 3408 o 360 tis. Kč (C.4.) 

s n i ž u j e   

- účelová rezerva na výkupy nemovitostí 
na § 6409, pol. 6901, ORJ 120 o 70 000 tis. Kč (E.1.)  

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 40 
Pravidla pro financování projekt ů městských obvod ů 
  
Usnesení číslo: 01049/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 04005/RM1418/60 
  
Rada města 
  
1) zrušuje 
  

své usnesení číslo 04005/RM1418/60 ze dne 24. 5. 2016 

  
2) schvaluje 
  

Pravidla pro financování projektů městských obvodů dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 41 
Úprava rozpo čtu - navýšení rozpo čtu odboru majetkového 
  
Usnesení číslo: 01050/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
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schválit rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- kapitálové výdaje 
na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 34 000 tis. Kč 
                  pol. 6121, ORJ 137, org. 8323 o 16 000 tis. Kč 

s n i ž u j e 

- účelová rezerva na výkupy nemovitostí 
na § 6409, pol. 6901, ORJ 120 o 50 000 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 10.04.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 12 
Souhlas s podstatnou zm ěnou projektu „Rozvoj rovného p řístupu 
ke vzdělávání ve m ěstě Ostrava II.”, která souvisí s úpravou rozpo čtu 
v rámci kapitol 
  
Usnesení číslo: 01051/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podstatnou změnou v rámci projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava 
II.”, která souvisí s úpravou rozpočtu projektu v rámci jeho kapitol 

  
  
RM_M 42 
Žádost o mimo řádnou dotaci spole čnosti TTV Sport Group CZ s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01052/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
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rada m ěsta 
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  zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 300 tis. Kč společnosti TTV Sport Group CZ 
s.r.o., IČO: 05366569, se sídlem Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6, na realizaci projektu 
„11. ročník CZECH CYCLING TOUR 2019, Světový pohár v silniční cyklistice kategorie 
jedna” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedeným 
subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují běžné výdaje 

na § 5311, pol. 5011, ORJ 270 o 300 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ORJ 161 o 300 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andrei Hoffmannové , Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 
na jeho zasedání dne 10.04.2019 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 10.04.2019
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 34 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím dar ů do vlastnictví právnické 
osoby M ěstská nemocnice Ostrava, p říspěvková organizace, 
IČO  00635162, se sídlem Nemocni ční 898/20a, 728 80 Ostrava -
Moravská Ostrava 

Usnesení číslo: 01053/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
40 

Rada města 

1) rozhodla 
  

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

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 12.04.2019
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 47 
Návrh na poskytnutí investi čních p říspěvků právnické osob ě Městská 
nemocnice Ostrava, p říspěvková organizace, Nemocni ční 898/20A,         
728 80 Ostrava, I ČO 00635162, z Fondu pro rozvoj M ěstské nemocnice 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01054/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
32 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

a) schválit soubor 6-ti akcí na vypracování projektových dokumentací, vypracování 
provozně-dispoziční studie, na výkon autorského dozoru a na realizaci akcí Městskou nemocnicí 
Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1, 2 
a 3 předloženého materiálu 

b) schválit financování akcí na vypracování projektových dokumentací, vypracování 
provozně-dispoziční studie, na výkon autorského dozoru a na realizaci akcí dle bodu 1a) 
tohoto usnesení z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem 
Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava poskytnutí 

• investičního příspěvku v celkové výši 57.280 tis. Kč 

dle důvodové zprávy, přílohy č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu 
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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 57.280 tis. Kč 

- zvýší investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 3522, pol. 6351, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170                                         o 57.280 tis. Kč 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, a to: 

zvýšení investičního příspěvku                                                                            o 57.280 tis. Kč 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit návrh dle bodu 1), 2), 3) a 4) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.04.2019
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 4 
Informace o ukon čení projektu „P revence ohrožení rodiny ve m ěstě 
Ostrava”, financovaného z Opera čního programu Zam ěstnanost 
  
Usnesení číslo: 01055/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 04668/RM1418/67 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s předloženou informací o ukončení projektu „Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava”, 
reg. číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003525, financovaného v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost a s konečným vyúčtováním projektu 
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RM_M 46 
Návrh na schválení Tematického ak čního plánu pro oblast sociálníh o 
bydlení ve m ěstě Ostrava 2019 - 2022 
  
Usnesení číslo: 01056/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit Tematický akční plán pro oblast sociálního bydlení ve městě Ostrava 2019 - 2022 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňkovi Pražákovi, Ph.D., 
předložit návrh dle bodu 1) usnesení zastupitelstvu města ke schválení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 10.04.2019
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 33 
Žádost o prodloužení lh ůty realizace školy v p řírodě 
  
Usnesení číslo: 01057/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout ve věci žádosti Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, 
příspěvková organizace o prodloužení lhůty realizace školy v přírodě (ozdravného pobytu), 
hrazené z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu o akceptaci nákladů na ozdravný pobyt realizovaný do 30. června 2019 
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2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 10.04.2019
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 6 
Návrh na uzav ření „Smlouvy o z řízení služebností” v souvislosti 
se stavbou „Kanalizace Folvarek, II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 01058/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace Folvarek, II. 
etapa” mezi vlastníkem: 
XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace Folvarek, II. 
etapa” mezi vlastníkem: 
XXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace Folvarek, II. 
etapa” mezi vlastníky: 
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XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 7 
Návrh na uzav ření „Smlouv y o poskytnutí finan ční náhrady 
za odstran ěné stromy” v souvislosti se stavbou „Prodloužení sb ěrače B 
do Radvanic” 
  
Usnesení číslo: 01059/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o  uzavření „Smlouvy o poskytnutí finanční náhrady za odstraněné stromy”  v souvislosti 
se stavbou „Prodloužení sběrače B do Radvanic” mezi vlastníky: 
XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
a 
Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 20 
Návrh na uzav ření smluv o zajišt ění přeložek plynárenských za řízení 
v souvislosti se stavbou ORG 3171 Komunikace - Seve rní spoj 
  
Usnesení číslo: 01060/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smluv o zajištění přeložek plynárenských zařízení a úhradě nákladů s nimi 
souvisejících č. 4000209864, 4000209865, 4000209866, 4000209867, 4000209868, 
4000209869, 4000209870, 4000222496, 4000222494 a 4000222498 v rámci přípravy realizace 
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stavby ORG 3171 Komunikace - Severní spoj se společností  GasNet, s.r.o., sídlo: Klíšská 
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 dle příloh č. 1 - 10 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 21 
Návrh na uzav ření smluvních vz tahů s ČEZ Distribuce, a.s. v rámci 
přípravy staveb odboru investi čního zahrnutými do kapitálového 
rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy pro rok 2019 
  
Usnesení číslo: 01061/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
č.  19_SOBS01_4121482460 v rámci akce ORG 8215 Městečko bezpečí – 200 kW 
se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
IČO: 24729035, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
č.  19_SOBS01_4121496889 v rámci akce ORG 8212 Revitalizace lesoparku Benátky 
a Hulváckého kopce  – 250 kW se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  
3) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 
č. Z_S14_12_8120069056 v rámci akce ORG 8212 Revitalizace lesoparku Benátky 
a Hulváckého kopce se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  
4) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrných elektrických zařízení 
č.  19_SOBS01_4121496397 v rámci akce ORG 8189 Rekonstrukce objektu Husova 7 
se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
IČO: 24729035, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 23 
Návrh na uzav ření „Nájemní smlouvy” v souvislosti se stavbou 
„Demolice objektu Sokolská t řída 2641/62 v Ostrav ě k. ú. Moravská 
Ostrava, pozem. č. 1092/8” 
  
Usnesení číslo: 01062/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření „Nájemní smlouvy”  v souvislosti se stavbou „Demolice objektu Sokolská třída 
2641/62 v Ostravě k. ú. Moravská Ostrava, pozem. č. 1092/8” mezi pronajímatelem: 
Asental Land, s.r.o. 
Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 27769143 
a 
nájemcem: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 25 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke Smlouv ě o dílo z d ůvodu vzniku 
víceprací a méněprací v rámci akce „Revitalizace areálu bývalých 
kasáren Hrane čník - demolice SO 02” 
  
Usnesení číslo: 01063/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3502/2018/OI/VZKÚ z důvodu změny rozsahu 
(vícepráce, méněpráce) a ceny díla v rámci akce „Revitalizace areálu bývalých kasáren 
Hranečník - demolice SO 02” v k. ú. Slezská Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
se zhotovitelem AWT Rekultivace a.s., se sídlem Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední 
Suchá, IČO 47676175 

  
 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 54/66 
  

RM_M 43 
Změna usnesení rady m ěsta č. 00598/RM1822/10 ze dne 29. 01. 2019, 
a to v bod ě 11) a 12) 
  
Usnesení číslo: 01064/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) mění 
  

usnesení č. 00598/RM1822/10 ze dne 29. 01. 2019, a to v bodě 11) a 12) tak, že uvedenou částku 
635.250,- Kč nahrazuje částkou 626.430,- Kč 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce objektu Husova 7 - TDS a BOZP”, 
poř. č. 44/2019 
  
Usnesení číslo: 01065/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výkon odborného 
technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby „Rekonstrukce 
objektu Husova 7” v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 

CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o. 
se sídlem: 28. října 2092/216, 709 00 Ostrava 
IČO: 48392928 

za cenu nejvýše přípustnou 649.400,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce rozvod ů VN v areálu MNO”, 
poř. č. 34/2019 
  
Usnesení číslo: 01066/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
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nazvané „ORG 6207 Městská nemocnice Ostrava - Rekonstrukce rozvodů VN 22 kV, rozvody 
kabelové E1-E2”, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu se společností: 

MSEM, a.s. 
se sídlem: Collo louky 126, 738 01 Frýdek-Místek 
IČO: 646 10 080 

za cenu nejvýše přípustnou 2.898.184,65 Kč bez DPH  

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka „Multifunk ční parkovací d ům u MNO (DSP+DPS)”, 
poř. č. 06/2019 
  
Usnesení číslo: 01067/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci veřejné zakázky „Multifunkční 
parkovací dům u MNO (DSP+DPS)”, v rozsahu dle předloženého materiálu  

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení 

členové: 
1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 
2. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
3. MUDr. Petr Uhlig - Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 
4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
3. Ing. Petr Hýža - Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 
4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
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3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2019
 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: 31.12.2019
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka „Úpravna vody Nová Ves, dvoustup ňová filtrace - PD, 
IČ, AD”, po ř. č. 116/2018 
  
Usnesení číslo: 01068/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na zajištění projektových služeb pro stavbu 
„Úpravna vody Ostrava - Nová Ves, dvoustupňová filtrace” v k. ú. Nová Ves u Ostravy, 
obec Ostrava, dle předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 

členové:  
1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 
2. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 
3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 
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náhradníci:    
1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Ing. Petr Gelnar - OVAK a.s. 
3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 
4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.09.2019
 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: 30.09.2019
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce a modernizace DK Poklad II. (TDS)”, 
poř. č. 268/2018 
  
Usnesení číslo: 01069/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výkon odborného 
technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury 
Poklad II.“ v Ostravě - Porubě, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

INKOS-OSTRAVA, a.s. 
se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 701 52 
IČO: 48394637 

za cenu nejvýše přípustnou 929.000,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 9 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce a modernizace DK Poklad II. (BOZP)”, 
poř. č. 278/2018 
  
Usnesení číslo: 01070/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně průběžné aktualizace 
Plánu BOZP, a to při realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad II.“ 
v Ostravě - Porubě, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

JS Property, a.s. 
se sídlem: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO: 27814742  

za cenu nejvýše přípustnou 450.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 10 
Veřejná zakázka „Nouzové napájení úpravny vody a prame ništ ě Nová 
Ves“, po ř. č. 4/2019 
  
Usnesení číslo: 01071/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci 
stavby „Nouzové napájení úpravny vody a prameniště Nová Ves” v k. ú. Nová Ves u Ostravy, 
obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

MSEM, a.s. 
se sídlem: Collo-louky 126, Místek, 738 01 Frýdek - Místek 
IČO: 64610080 

za cenu nejvýše přípustnou 719.805,-- Kč bez DPH  
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RM_VZ 11 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a uzav ření Smlouvy 
příkazní na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby 
„Rekonstrukce VO oblast Porubská - B. Martin ů” 
  
Usnesení číslo: 01072/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy příkazní na výkon inženýrské 
činnosti a technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Rekonstrukce VO 
oblast Porubská - B. Martinů” v městském obvodu Poruba, za cenu nejvýše přípustnou         
256 700,- Kč bez DPH se společností PTD Muchová, s.r.o., IČO: 27767931, se sídlem 
Olešní 313/14, 712 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 12 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a uzav ření smlouvy 
o dílo na zpracování projektové dokumentace pro reali zaci stavby 
„Úpravna vody Nová Ves - vým ěna plynových kotl ů”, Ostrava - Nová Ves
  
Usnesení číslo: 01073/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové 
dokumentace pro realizaci stavby „Úpravna vody Nová Ves - výměna plynových kotlů”, 
Ostrava  - Nová Ves se zhotovitelem: 

MAXXI -THERM s.r.o. 
sídlo: Poděbradova 2738/16, 702 00 Ostrava 
IČO: 27777685 

za cenu nejvýše přípustnou 125.000 Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 
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RM_VZ 13 
Návrh na z adání ve řejné zakázky malého rozsahu a uzav ření Smlouvy 
o dílo a smlouvy p říkazní na zpracování plánu BOZP, výkon technického 
dozoru stavebníka a koordinátora BOZP p ři realizaci stavby 
„Rekonstrukce k řižovatky č. 1021 Českobratrská x Sokolská t řída” 
  
Usnesení číslo: 01074/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 
na zpracování plánu BOZP, výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP 
při realizaci stavby „Rekonstrukce křižovatky č. 1021 Českobratrská x Sokolská třída” v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, za cenu nejvýše přípustnou 285 000 Kč bez DPH 
se společností INKOS-OSTRAVA, a.s., IČO 48394637, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, 
Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 701 52, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 16 
Veřejná zakázka „Sportovní hala v Krásném Poli - PD+AD”, 
poř. č. 20/2019 
  
Usnesení číslo: 01075/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují kapitálové výdaje 
na ORJ 230, § 6409, pol. 6901, ORG 8064                    o 1 500 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 
na ORJ 230, § 3412, pol. 6121, ORG 8247                    o 1 500 tis. Kč  

  
2) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní k veřejné zakázce malého 
rozsahu na provedení revize projektové dokumentace pro vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení s názvem „Sportovní hala v Krásném Poli” a projektové 
dokumentace pro stavební povolení s názvem „Sportovní hala v Krásném Poli objekt SO 03 -
Vodní dílo” včetně vypracování písemné zprávy z provedené revize, vypracování plánu BOZP 
a projektové dokumentace pro provádění stavby včetně výkonu autorského dozoru po dobu 
realizace stavby, to vše v rámci stavby „Sportovní hala v Krásném Poli”, v k. ú. Krásné Pole, 
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obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

ATRIS, s.r.o. 
se sídlem: Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 
IČO: 28608909 

za cenu nejvýše přípustnou 1.198.000,-- Kč bez DPH 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 5 
Předchozí souhlas rady m ěsta k nabytí nemovitostí do majetku m ěsta 
  
Usnesení číslo: 01076/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k nabytí: 

• id. ½ části pozemku parc. č. 756/12 nově označené jako p. p. č. 756/25 v k. ú. Mariánské 
Hory, pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

  
2) nevydává 
  

- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k nabytí: 

• staveb garáží stojících na pozemcích parc. č. 2027/109 a 3277/10 vše v k. ú. Radvanice, 
pro městský obvod Radvanice a Bartovice 
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RM_VZ 1 
Oprava venkovní kanalizace v objektu Vila Tereza v areálu Výstavišt ě 
Černá louka 
  
Usnesení číslo: 01077/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o  zadání  veřejné  zakázky  malého rozsahu firmě Ostravské vodovody a kanalizace a.s., 

Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45 193 673, na opravu venkovní 
kanalizace objektu Vila Tereza v areálu Černá louka v Moravské Ostravě,  a to za cenu nejvýše 
přípustnou ve výši  256 555,- Kč bez DPH 

  
2) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 10.04.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_VZ 3 
Projektová dokumentace vodovodní a k analiza ční přípojky pro objekt 
TSR hala na parc. č.2976 v k. ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01078/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o  zadání  veřejné  zakázky  malého rozsahu firmě Ostravské vodovody a kanalizace a.s., 

Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45 193 673, na projektovou 
dokumentaci vodovodní a kanalizační přípojky  včetně vyřízení územního souhlasu pro objekt 
TSR hala na parc. č. 2976 v k. ú. Moravská Ostrava a to za cenu nejvýše přípustnou 
ve výši  22 000,- Kč bez DPH 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují běžné výdaje §3639, pol. 5171 ORJ 136 o 27 000,-Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje §3639, pol. 6121 ORJ 136 o 27 000,-Kč 
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3) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 10.04.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_VZ 4 
Zateplení severní st ěny budovy č. p. 1152 na ul. Peterkova 14, Ostrava -
Svinov 
  
Usnesení číslo: 01079/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Ing. Tomáš Šulák, Brušperská 591, 739 23 Stará 
Ves nad Ondřejnicí, IČO 111 91 708, za cenu nejvýše přípustnou 164 086,- Kč bez DPH 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují běžné výdaje § 3639, pol. 5171 ORJ 136 o 199 000,- Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje § 3639, pol. 6121 ORJ 136 o 199 000,- Kč 

  
3) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 10.04.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_VZ 14 
Veřejná zakázka „Úklidové práce Nová radnice”, po ř. č. 037/2019 
  
Usnesení číslo: 01080/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na zajištění a provádění úklidových 
prací v objektu Nové radnice na Prokešově náměstí, vč. přístavby na ulici Sokolská v rozsahu 
dle předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

1. Ing. Břetislav Gibas - tajemník 
2. Ing. Bc. Pavel Šmátrala - odbor hospodářské správy 
3. Alena Dvořáčková - odbor hospodářské správy 
4. Mgr. Eva Balonová- odbor legislativní a právní 
5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Ing. René Bartoš - odbor hospodářské správy 
3. Ing. Jarmila Kopelová - odbor hospodářské správy 
4. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 
5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.09.2019
 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: 30.09.2019
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_VZ 15 
Veřejná zakázka „Ostravou na alternativní pohon II.”, poř. č. 024/2019 
  
Usnesení číslo: 01081/RM1822/17 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 00608/RM1822/10 
  
Rada města 
  
1) zrušuje 
  

zadávací řízení k veřejné zakázce na dodávku vozidel v rámci projektu „Ostravou na alternativní 
pohon II” na obnovu vozového parku Městské policie Ostrava a městských obvodů v části 
7. veřejné zakázky –  „Ostravou na alternativní pohon II“: 3 ks osobního vozidla kategorie M1 
na elektrický pohon - dle ust. § 127, odst. 1 zákona 

  
2) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a o uzavření smluv dle přílohy č. 3 - 8  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 dodávku vozidel v rámci 
projektu „Ostravou na alternativní pohon II.” na obnovu vozového parku Městské policie 
Ostrava a městských obvodů s účastníky: 

Gerhard Horejsek a spol., s r.o. 
se sídlem: Dlouhá 186/31, 412 01 Litoměřice   
IČO: 00526282 
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v části 1. veřejné zakázky– „Ostravou na alternativní pohon II“: 3 ks osobních vozidel kategorie 
M1 s pohonem na CNG/benzín za cenu nejvýše přípustnou 1.531.584,- Kč bez DPH; 

AUTOBOND GROUP a.s. 
se sídlem: Kolbenova 859/15, 190 00 Praha 9 
IČO: 27567575 

- v části 2. veřejné zakázky „Ostravou na alternativní pohon II“: 1 ks osobního vozidla kategorie 
M1 na elektrický pohon vč. světelné soupravy za cenu nejvýše přípustnou 778.512,45 Kč 
bez DPH; 
- v části 3. veřejné zakázky – „Ostravou na alternativní pohon II“: 1 ks osobního vozidla 
kategorie M1 na elektrický pohon za cenu nejvýše přípustnou 700.000 Kč bez DPH; 
-v části 4. veřejné zakázky - „Ostravou na alternativní pohon II“: 6 ks osobního vozidla kategorie 
M1 na elektrický pohon za cenu nejvýše přípustnou 4.200.000,- Kč bez DPH; 
- v části 6. veřejné zakázky - „Ostravou na alternativní pohon II“: 1 ks nákladního vozidla 
kategorie N1 (do 2,5 t) na elektrický pohon za cenu nejvýše přípustnou 824.788,43 Kč bez DPH;

TLAMKA s.r.o. 
se sídlem: Na Chmelnici 2409/52, 680 01 Boskovice 
IČO:02413752 

v části 5. veřejné zakázky - „Ostravou na alternativní pohon II“: 5 ks nákladního vozidla 
kategorie N1 (2,5 – 3,5 t) na elektrický pohon za cenu nejvýše přípustnou 4.686.600,- Kč 
bez DPH. 

  
 

 

 


