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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 09.04.2019 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

01082/RM1822/18 RM_M 0 Schválení programu 18. schůze rady města konané 

dne 09.04.2019 

35 

01083/RM1822/18 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. 

45 

01084/RM1822/18 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

45 

01085/RM1822/18 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

45 

01086/RM1822/18 RM_M 22 Informace o podané žádosti o dotaci na projekt 

„Alej na cestě do Krmelína“ 

50 

01087/RM1822/18 RM_M 31 Návrh na souhlas s přípravou a podáním žádostí            

o poskytnutí dotací z Integrovaného regionálního 

operačního programu pro projekty Infrastruktura 

ZŠ III. 

50 

01088/RM1822/18 RM_M 1 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra 

Čolase, ředitele Zoologické zahrady a botanického 

parku Ostrava, p.o. do Konga (Brazzaville)                 

ve dnech 25.2.-16.3.2019 

42 

01089/RM1822/18 RM_M 20 Návrh na naložení s přebytečným                         

a neupotřebitelným majetkem statutárního města 

Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 

25 

01090/RM1822/18 RM_M 28 Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 

20.000,- Kč Technickému muzeu Olomouc, 1. 

ČSTOB z. s. 

01 

01091/RM1822/18 RM_M 19 Informace o poskytnutých veřejných podporách             

a o probíhajících programech veřejné podpory - rok 

2018 

28 

01092/RM1822/18 RM_M 23 Projednání Zprávy o hospodaření s prostředky, 

účetní závěrky a vypořádání hospodářského 

výsledku zájmového sdružení právnických osob 

TROJHALÍ KAROLINA za rok 2018 

38 

01093/RM1822/18 RM_M 25 LANDSCAPE OSTRAVA 2019 - návrh                 

na vystavení objednávek a návrhy smluv 

související se zajištěním festivalu 

38 

01094/RM1822/18 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Zvýšení propustnosti křižovatek 

v Ostravě” - zrušení veřejné zakázky 

09 

01095/RM1822/18 RM_M 8 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci                 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Hrabůvka, obec 

Ostrava 

08 

01096/RM1822/18 RM_M 12 Návrh na souhlas vlastníka pozemků s provedením 

stavby v k. ú. Mošnov, obec Mošnov a v k. ú. 

Sedlnice, obec Sedlnice, pro Ostrava Airport 

Multimodal Park s. r. o. 

 

08 
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01097/RM1822/18 RM_M 13 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy  

o zřízení služebnosti pro fyzickou osobu 

08 

01098/RM1822/18 RM_M 14 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy     

o zřízení služebnosti, uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě evid. č. 3984/2018/MJ, uzavření dohody  

o zrušení smlouvy evid. č. 1142/2009/MJ 

08 

01099/RM1822/18 RM_M 15 Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy            

o zřízení služebnosti a návrh na uzavření smlouvy 

o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví 

SMO pro společnost Vector Parks Ostrava 

(Mošnov) s.r.o. 

08 

01100/RM1822/18 RM_M 16 Návrh na uzavření dohod o zrušení smlouvy             

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene          

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

01101/RM1822/18 RM_M 21 Návrh na souhlas s umístěním stavby “Souvislá 

údržba chodníku Sirotčí” a návrh na vydání 

předchozího souhlasu s prodejem části pozemku  

v k. ú. Slezská Ostrava 

08 

01102/RM1822/18 RM_M 30 Návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

01103/RM1822/18 RM_M 32 Souhlas s umístěním volebního okrsku č.19023          

v prostorách v budově bez č.p. na pozemku parc. č. 

3238/3, k.ú. Slezská Ostrava a jejich bezúplatné 

užívání 

08 

01104/RM1822/18 RM_M 33 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce                  

na pozemky v k.ú. Hrabová, obec Ostrava               

s DIAMO, státní podnik 

08 

01105/RM1822/18 RM_M 34 Návrh na souhlas se stavební úpravou v pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, návrh  

na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy  

s “Bytovým družstvem Sokolovská 1182” 

08 

01106/RM1822/18 RM_M 35 Návrh na záměr města pronajmout nemovité věci  

v k. ú. Martinov ve Slezsku a v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

01107/RM1822/18 RM_M 36 Návrh na souhlas k vybudováním sjezdu na části 

pozemku v k. ú. Hrabová, obec Ostrava. Návrh               

na záměr města nepronajmout část pozemku v k. ú. 

Zábřeh - VŽ, obec Ostrava. 

08 

01108/RM1822/18 RM_M 37 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 08 

01109/RM1822/18 RM_M 17 Úprava rozpočtu 07 

01110/RM1822/18 RM_M 26 Zapojení do první fáze akční plánovací sítě měst 

“Teacher carrier supported by school leadership”  

v rámci operačního programu URBACT III 

91 

01111/RM1822/18 RM_M 6 Návrh na změnu účelu a podmínek čerpání 

investičního příspěvku příspěvkové organizaci               

v sociální oblasti 

41 
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01112/RM1822/18 RM_M 2 Žádost o změnu názvu projektu podpořeného 

neinvestiční účelovou dotací v oblasti kultury 

87 

01113/RM1822/18 RM_M 38 Žádost společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o.,    

o navýšení účelové investiční dotace z rozpočtu 

SMO, o rozšíření účelu použití a o provedení 

průběžné veřejnosprávní kontroly 

42 

01114/RM1822/18 RM_M 27 Schválení podání žádosti o poskytnutí podpory 

prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 

ČR Výzva č. 1/2019 

80 

01115/RM1822/18 RM_VZ 7 Návrh Smlouvy o poskytování služeb                     

se společností ICZ a.s. 

83 

01116/RM1822/18 RM_VZ 8 Návrh kupní smlouvy se společností XEVOS 

Solutions s.r.o. na dodávku serverů 

83 

01117/RM1822/18 RM_M 4 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebností” 

v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek, II. 

etapa” 

05 

01118/RM1822/18 RM_M 5 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”           

v souvislosti se stavbami zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

01119/RM1822/18 RM_M 9 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”      

v souvislosti se stavbami zahrnutými do 

kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

01120/RM1822/18 RM_M 11 Návrh na uzavření smluv o realizaci překládky sítí 

elektronických komunikací v souvislosti               

se stavbou ORG 6050 Transformace Domova             

Na Liščině II, objekt Lhotka 

05 

01121/RM1822/18 RM_M 18 Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 

2906/2018/OI/VZKÚ ze dne 13.08.2018 ke stavbě: 

,,Energetické úspory v areálu MNO - část I´´ 

05 

01122/RM1822/18 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “VO Ostrava-Michálkovice, ul. 

Radniční”, poř. č. 031/2019 

05 

01123/RM1822/18 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Propojení kanalizace ul. 

Trnkovecká a Těšínská na sběrač B”, poř. č. 

46/2019 

05 

01124/RM1822/18 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO Porubská - B. 

Martinů”, poř. č. 41/2019 

05 

01125/RM1822/18 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Výstavba nové tramvajové 

smyčky Ostrava - Výstaviště(PD+IČ+AD)”, poř. č. 

30/2019 

05 

01126/RM1822/18 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Nová izolace v útulku pro psy              

v Třebovicích (TDS+BOZP)”, poř. č. 043/2019 

05 

01127/RM1822/18 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Nová izolace v útulku pro psy            

v Třebovicích”, poř. č. 029/2019 

05 

01128/RM1822/18 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Rekonstrukce a modernizace 

Domu kultury Poklad II.”, poř. č. 054/2018 

05 

01129/RM1822/18 RM_M 10 Oznámení o projednání návrhu Zprávy                  

o uplatňování Územního plánu Rychvaldu 

 

89 
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01130/RM1822/18 RM_M 29 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti 

do majetku města 

89 

01131/RM1822/18 RM_M 3 Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 84 

01132/RM1822/18 RM_M 7 Návrh na naložení s přebytečným                          

a neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 

města Ostravy 

84 

01133/RM1822/18 RM_M 24 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

01134/RM1822/18 RM_VZ 3 Výmalba chodeb včetně opravy SDK příček            

v budově PIANO v areálu Moravskoslezského 

inovačního centra Ostrava a.s. 

84 

  
 
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

a uzavření Smlouvy o dílo na zpracování 

investičního záměru 

05 
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RM_M 0 
Schválení programu 18. schůze rady města konané dne 09.04.2019 
  
Usnesení číslo: 01082/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 18. schůze rady města konané dne 09.04.2019 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dům seniorů          
v Krásném Poli s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01083/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.,                   
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní 
společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., se sídlem Družební 576, Ostrava, PSČ               
725 26, IČO: 047 07 214, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
účetní závěrku obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. za rok 2018 dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. za rok 

2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. za rok 2018, jejíž 

součástí je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

4) schvaluje 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady (ve formě Úvodní slovo předsedkyně dozorčí rady) obchodní 

společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. za rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého 
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materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o úhradě ztráty obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. za rok 

2018 dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Krematorium 
Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01084/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.,                    
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní 
společnosti Krematorium Ostrava, a.s., se sídlem Těšínská 710, Ostrava-Slezská Ostrava, 
PSČ 710 07, IČO: 25393430, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2018 a vyhodnocení účinnosti motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu společnosti Krematorium Ostrava, a.s. dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
doplatek prémií a bonusu členům TOP managementu obchodní společnosti Krematorium 

Ostrava, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. za rok 2018 dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku obchodní společnosti 

Krematorium Ostrava, a.s. za rok 2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 
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výroční zprávu obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. za rok 2018, jejíž součástí je 

zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za kalendářní rok 2018, vše dle přílohy č. 

2 předloženého materiálu 

  

6) schvaluje 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. za rok 2018               

(ve formě zprávy předsedy dozorčí rady) dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
o rozdělení zisku obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. za rok 2018 dle důvodové 

zprávy a v souladu s přílohou č. 4 předloženého materiálu 

  

8) určuje 

  
obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s., se sídlem Těšínská 710, Ostrava-Slezská 

Ostrava, PSČ 710 07, IČO: 253 93 430, pro rok 2019 za auditora společnost CMC Audit, s.r.o., 

zastupovanou Ing. Martinem Coufalem, se sídlem Martinovská 3168/48, Ostrava-Martinov, 

PSČ 723 00, IČO: 258 57 932, v rozsahu dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 01085/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 
494/2, PSČ 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 619 74 757, jejímž jediným 
akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o verifikaci podnikatelského plánu pro rok 2019 a parametrů motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2019 obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. dle přílohy č. 
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1 předloženého materiálu 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti Dopravní 

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

  

4) schvaluje 

  
smlouvy o výkonu funkce mezi společností Dopravní podnik Ostrava a.s. a členy představenstva 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. dle příloh č. 2 - 6 předloženého materiálu a důvodové 

zprávy 

  

5) ukládá 

  
představenstvu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Daniel Morys, MBA, T: 31.12.2019 

 předseda představenstva 

  
6) odvolává 

  
ke dni 23.4.2019 z  funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava 

a.s. 

Mgr. JXXX KXXXX, Ph.D., nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXX 

Ing. VXXXXX KXXXX, Ph.D., nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX 

JUDr. Lukáše Semeráka, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX 

Ing. FXXXXX VXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX 

Ing. BXXXX TXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXX XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX 

Ing. KXXXXX BXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 

  

7) volí 
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ke dni 24.4.2019 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava, 

a.s. 

Ing. Vladimíra Cigánka, nar. XXXXXXXXX, bytem XX XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXX 

Ing. Karla Malíka, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX 

Ing. Petra Kopečného, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX 

XXXXXXX 

Ing. FXXXXX VXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX 

Ing. IXX GXXXXX, nar. XXXXXXXXXX bytem XXXXX XXXXXX XXXXXXX 

doc. Ing. Ivetu Vozňákovou Ph.D., nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX 

  

8) schvaluje 

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

a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

9) souhlasí 

  
s návrhem změny stanov společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. dle přílohy č. 9 předloženého 

materiálu 

  

10) souhlasí 

  
s návrhem odvolání osob z dozorčí rady obchodní společnosti EKOVA ELECTRIC a.s.  

Mgr. JXXX KXXXX, Ph.D., nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXX 

Ing. BXXXX TXXXXX, nar. XXXXXXXXX bytem XXXXXX XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX 

  

11) souhlasí 

  
s návrhem osob do dozorčí rady obchodní společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. místo osob dle 

bodu 10) tohoto usnesení 



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

Strana 11/49  
  

Ing. Daniela Moryse, MBA, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXX XXXX XXXXXXXXX 

Ing. RXXXXX ŠXXX, MBA, nar. XXXXXXXX, bytem X XXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX 

Ing. Miroslava Svozila, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXX XXXXXXX 

Jiřího Vávru, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 

  

12) souhlasí 

  
se zněním smlouvy o výkonu funkce mezi obchodní společností EKOVA ELECTRIC a.s.               

a členy její dozorčí rady dle přílohy č. 10 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Informace o podané žádosti o dotaci na projekt „Alej na cestě                
do Krmelína“ 
  
Usnesení číslo: 01086/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o zahájené přípravě a podané žádosti o dotaci na projekt „Alej na cestě                      

do Krmelína“,  z dotačního programu Ministerstva životního prostředí, z Programu péče          

o krajinu - Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) 

  

2) žádá 

  
městský obvod Stará Bělá 

o zajištění veškerých úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 20.12.2019 

 starosta městského obvodu Stará Bělá 
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rada města 
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RM_M 31 
Návrh na souhlas s přípravou a podáním žádostí o poskytnutí dotací            
z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekty 
Infrastruktura ZŠ III. 
  
Usnesení číslo: 01087/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 04501/RM1418/66 
k usnesení č. 05645/RM1418/82 
k usnesení č. 07993/RM1418/112 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přípravou a podáním žádostí o poskytnutí dotací pro projekty Infrastruktura ZŠ III. v rámci 

výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 Zvýšení kvality  

a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako nositele projektu 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou a předložením žádostí o dotace a všech jejich 

příloh pro projekty Infrastruktura ZŠ III. dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami 

výzvy Integrovaného regionálního operačního programu vyhlášené v rámci specifického cíle 2.4 

Zvýšení kvality a dostupnosti pro vzdělávání a celoživotní učení v případě, že zastupitelstvo 

městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádostí o dotace uvedené v bodě 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 30.06.2021 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 1 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele 
Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, p.o. do Konga 
(Brazzaville) ve dnech 25.2.-16.3.2019 
  
Usnesení číslo: 01088/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 00619/RM1822/11 
  
Rada města 

  
1) projednala 
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zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady a 

botanického parku Ostrava, p.o. do  Konga (Brazzaville)  ve  dnech  25. 2. - 16. 3. 2019    

  

 
RM_M 20 
Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem 
statutárního města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01089/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení  neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání Městské policie 

Ostrava fyzickou likvidací dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o vyřazení a prodeji přebytečného majetku, 51 kusů žíněnek tatami, paní XXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX XXXXX a za tím účelem na 

straně statutárního města Ostravy uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

s úpravou 

  

3) rozhodla 

  
o ukončení Smlouvy o výpůjčce č.1289/2007/MP ze dne 25.06.2007 mezi statutárním městem 

Ostrava se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a Klubem JUDO Městská 

policie Ostrava se sídlem Hlubinská 6, 702 00 Ostrava, IČO: 60339853  a o výpovědi ze strany 

statutárního města Ostravy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) jmenuje 

  
likvidační komisi, 

která o provedené likvidaci neupotřebitelného majetku pořídí likvidační protokol 

Předseda:  MXXX VXXXXX - referent POBP MP 

Členové:    Ing. Hana Valčuhová - referent správy majetku MMO 

                  LXXX HXXXXX - referent správy majetku MP 
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RM_M 28 
Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč Technickému 
muzeu Olomouc, 1. ČSTOB z. s. 
  
Usnesení číslo: 01090/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
poskytnout  finanční dar ve výši 20.000,- Kč Technickému muzeu Olomouc 1. ČSTOB z. s.,  

se sídlem č.p.9, Nová Pláň, 792 01, IČ 03691411,  na podporu zajištění konání Bojové 

cesty 1.československé samostatné tankové  brigády  a  uzavřít darovací smlouvu  dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové  opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje 

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

- zvýší neinvestiční  transfery  spolkům 

na § 3319, pol. 5222, ÚZ 7117, ORJ 221  o 20 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření  dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 19 
Informace o poskytnutých veřejných podporách a o probíhajících 
programech veřejné podpory - rok 2018 
  
Usnesení číslo: 01091/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předložením informací o veřejných podporách poskytnutých v roce 2018 a o probíhajících 

programech veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, se sídlem v Brně, třída 
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Kpt. Jaroše 7, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 23 
Projednání Zprávy o hospodaření s prostředky, účetní závěrky                
a vypořádání hospodářského výsledku zájmového sdružení právnických 
osob TROJHALÍ KAROLINA za rok 2018 
  
Usnesení číslo: 01092/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se schválením zprávy o hospodaření s prostředky 

zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA za rok 2018 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se schválením roční účetní závěrky zájmového sdružení 

právnických osob TROJHALÍ KAROLINA za účetní období roku 2018 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s rozhodnutím o vypořádání ztráty sdružení v plné výši  

849 876,11 Kč z nerozděleného zisku minulých let 

  

4) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se vzetím na vědomí Zprávy dozorčí rady zájmového 

sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 25 
LANDSCAPE OSTRAVA 2019 - návrh na vystavení objednávek a návrhy 
smluv související se zajištěním festivalu 
  
Usnesení číslo: 01093/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 10350/RM1418/138 
k usnesení č. 0015/ZM1822/2 
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Rada města 

  
1) schvaluje 

  
účel čerpání prostředků z rozpočtu festivalu ORJ 300, § 3639, pol. 5169 ve výši 2 500 tis. Kč na 

základě usnesení rady města č. 10350/RM1418/138 dle položkového rozpočtu uvedeného               

v příloze č. 1předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
návrhy příkazních smluv na činnosti spojené s realizací festivalu dle přílohy č.3 předloženého 

materiálu 

  

3) pověřuje 

  
vedoucího odboru strategického rozvoje 

k podpisu objednávek a příkazních smluv spojených s organizací festivalu a konference dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička,  

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě” - zrušení 
veřejné zakázky 
  
Usnesení číslo: 01094/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
zadávací řízení k veřejné zakázce “Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě”, a to z důvodů  

dle důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru dopravy 

informovat společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 

Brno, IČO: 283 05 043, o rozhodnutí rady města za účelem zabezpečení veškerých potřebných 

úkonů, souvisejících s bodem 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 30.04.2019 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 8 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou  
a v k.ú.Hrabůvka, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01095/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat  

níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, svěřené městskému obvodu,  a to:   

- pozemek p.č.st. 1687/17 

- pozemek p.č.st. 1687/18 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

- část pozemku p. p. č. 225/7 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu, dle zákresu ve snímku, který je 

přílohou č. 3/3 předloženého materiálu 

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

- část pozemku p.p.č. 485/20 o výměře cca 168 m2 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu, dle zákresu ve snímku, který je 

přílohou č. 5/1 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 12 
Návrh na souhlas vlastníka pozemků s provedením stavby v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov a v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, pro Ostrava 
Airport Multimodal Park s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 01096/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
v souladu s ustanovením  § 184 a) odst. 2, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, s umístěním stavby “Ostrava Airport Multimodal Park -  VI. Etapa - 

Technická a dopravní infrastruktura ” na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy,  

a to: 

- parc. č. 1122/59 

- parc. č. 1122/60 

 v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice 

- p. p. č. 1325/5 

- p. p. č. 1366/18 

- p. p. č. 1367/3 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

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

  

 
RM_M 13 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
pro fyzickou osobu 
  
Usnesení číslo: 01097/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

provozování a údržbu vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a plynovodní přípojky k 

pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 495/1 - ostatní plocha, silnice, 

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, s oprávněným: 
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XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě evid. č. 3984/2018/MJ, uzavření 
dohody o zrušení smlouvy evid. č. 1142/2009/MJ 
  
Usnesení číslo: 01098/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti podzemního komunikačního vedení 

veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

parc. č. 613/2 - orná půda, 

parc. č. 615/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 656/44 - zahrada, 

parc. č. 1715/1 - zahrada, 

parc. č. 1716 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1717/9 - zahrada, 

parc. č. 3014/23 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  

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

IČO: 04084063 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu   

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

evid. č. 3984/2018/MJ ze dne 3. 12. 2018 s budoucím oprávněným: 

PODA a.s. 

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

IČO: 25816179 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 

  
uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene evid. č. 

1142/2009/MJ ze dne 26. 3. 2009 s budoucím oprávněným: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

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

IČO: 04084063 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o zřízení služebnosti            
a návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům            
ve vlastnictví SMO pro společnost Vector Parks Ostrava (Mošnov) s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01099/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít Dohodu o zrušení smlouvy o zřízení služebnosti evid. č. 

2985/2017/MJ ze dne 2. 10. 2017, s oprávněným: 

Vector Parks Ostrava (Mošnov) s.r.o. 

se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1 

IČO 047 66 181 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

  

2) rozhodla 

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

provozování, údržby a opravy kanalizace dešťové - stoka DD 3.1 (DN 300), vodovodního řadu 

DN 200, kanalizace splaškové - stoka F.1 (DN250) a kanalizace dešťové (výtlak DN 

150)  k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1126 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1128 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 

parc. č. 1129/3 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 1129/6 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

parc. č. 1129/30 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

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

parc. č. 1129/12 - ostatní plocha, jiná plocha, 
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parc. č. 1129/19 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

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

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

parc. č. 1557/6 - ostatní plocha, silnice, 

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

parc. č. 1558/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1559/4 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé, 

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

v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, 

p. p. č. 1356/5 - trvalý travní porost, 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

s oprávněným: 

Vector Parks Ostrava (Mošnov) s.r.o. 

se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1 

IČO 047 66 181 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Návrh na uzavření dohod o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01100/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene evid. č. 2382/2015/MJ ze dne 2. 9. 2015 ve znění dodatku č. 1 evid. č. 

2382D1/2017/MJ ze dne 8. 6. 2017,  s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene evid. č. 0551/2018/MJ ze dne 20. 2. 2018,  s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
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se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Návrh na souhlas s umístěním stavby “Souvislá údržba chodníku 
Sirotčí” a návrh na vydání předchozího souhlasu s prodejem části 
pozemku v k. ú. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01101/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby  “Souvislá údržba chodníku Sirotčí”, umístěné mj. na částech pozemků  v  

k. ú.  Vítkovice, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 233/5, 

- parc. č. 1192/64, 

- parc. č. 234/1, 

- parc. č. 235/1, 

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

pro žadatele městský obvod Vítkovice 

  

2) vydává 

  
předchozí souhlas s prodejem části pozemku městským obvodem Slezská Ostrava, v souladu        

s ustanovením čl. 7, odst. (3), písm. a) Obecně závazné vyhlášky  č. 14/2013, Statut města 

Ostravy v platném znění, a to: 

- části pozemku parc. č. 5645 o výměře 2 m2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, která je dle 

geometrického plánu č. 4153-134/2017, vyhotoveného pro k. ú. Slezská Ostrava jako pozemek 

parc. č. 5645/2, který je přílohou č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01102/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
se záměrem města darovat nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, nesvěřené 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a to: 

- část pozemku parc.č. 3380/1 ost. plocha, manipulační plocha o výměře 575 m2, která byla 

dle geometrického plánu č. 5917-54/2018 vyhotoveného pro k.ú. Moravská Ostrava oddělena            

a nově označena jako pozemek parc.č. 3380/42, ost. plocha, manipulační plocha 

- část pozemku parc.č. 3380/1 ost. plocha, manipulační plocha o výměře 423 m2, která byla 

dle geometrického plánu č. 5917-54/2018 vyhotoveného pro k.ú. Moravská Ostrava oddělena          

a nově označena jako pozemek parc.č. 3380/43, ost. plocha, jiná plocha 

- část pozemku parc.č. 3380/1 ost. plocha, manipulační plocha o výměře 47 m2, která byla 

dle geometrického plánu č. 5917-54/2018 vyhotoveného pro k.ú. Moravská Ostrava oddělena         

a nově označena jako pozemek parc.č. 3380/44, ost. plocha, jiná plocha 

- část pozemku parc.č. 3457/1 díl a, ost. plocha, neplodná půda o výměře 1.477 m2 

- část pozemku parc.č. 3463/1 díl b, ost. plocha, jiná plocha o výměře          241 m2, 

které byly dle geometrického plánu č. 5917-54/2018 vyhotoveného pro k.ú. Moravská Ostrava 

odděleny a sloučeny do pozemku nově označeného jako parc.č. 3457/50, ost. plocha, jiná 

plocha o výměře 1.718 m2 

- část pozemku parc.č. 3463/1 ost. plocha, jiná plocha o výměře 572 m2, která byla 

dle geometrického plánu č. 5917-54/2018 vyhotoveného pro k.ú. Moravská Ostrava oddělena         

a nově označena jako pozemek parc.č. 3463/69 ost. plocha, jiná plocha 

- část pozemku parc.č. 3459/2 díl d, zast. plocha, zbořeniště o výměře     27 m2 

- část pozemku parc.č. 3463/1 díl c, ost. plocha, jiná plocha o výměře  1.050 m2, 

které byly dle geometrického plánu č. 5917-54/2018 vyhotoveného pro k.ú. Moravská Ostrava 

odděleny a sloučeny do pozemku nově označeného jako parc.č. 3463/70, ost. plocha, jiná 

plocha o výměře 1.077 m2
 

- část pozemku parc.č. 3457/1 díl f, ost. plocha, neplodná půda o výměře     738 m2 

- část pozemku parc.č. 3459/2 díl h, zast. plocha, zbořeniště o výměře           107 m2 

- část pozemku parc.č. 3463/1 díl e+g+i, ost. plocha, jiná plocha o výměře 1.940 m2, 

které byly dle geometrického plánu č. 5917-54/2018 vyhotoveného pro k.ú. Moravská Ostrava 

odděleny a sloučeny do pozemku nově označeného jako parc.č. 3463/71, ost. plocha, jiná 

plocha o výměře 2.785 m2
 

- část pozemku parc.č. 3457/1 díl j, ost. plocha, neplodná půda o výměře  221 m2 

- část pozemku parc.č. 3459/2 díl l, zast. plocha, zbořeniště o výměře         47 m2 

- část pozemku parc.č. 3463/1 díl k, ost. plocha, jiná plocha o výměře       656 m2, 

které byly dle geometrického plánu č. 5917-54/2018 vyhotoveného pro k.ú. Moravská Ostrava 

odděleny a sloučeny do pozemku nově označeného jako parc.č. 3463/72, ost. plocha, ost. 

komunikace o výměře 924 m2 

- část pozemku parc.č. 3457/1 díl m, ost. plocha, neplodná půda o výměře  108 m2 

- část pozemku parc.č. 3463/1 díl n, ost. plocha, jiná plocha o výměře          454 m2, 
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které byly dle geometrického plánu č. 5917-54/2018 vyhotoveného pro k.ú. Moravská Ostrava 

odděleny a sloučeny do pozemku nově označeného jako parc.č. 3463/73, ost. plocha, ost. 

komunikace o výměře 562 m2
 

- část pozemku parc.č. 4246/9, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 33 m2, která byla 

dle geometrického plánu č. 5917-54/2018 vyhotoveného pro k.ú. Moravská Ostrava oddělena                

a nově označena jako pozemek parc.č. 4246/52, ost. plocha, manipulační plocha 

- pozemek parc.č. 3463/56, zast. plocha a nádvoří o výměře 96 m2 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 32 
Souhlas s umístěním volebního okrsku č.19023 v prostorách v budově 
bez č.p. na pozemku parc. č. 3238/3, k.ú. Slezská Ostrava a jejich 
bezúplatné užívání 
  
Usnesení číslo: 01103/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním volebního okrsku č. 19023 v prostorách v budově bez č.p., ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, která stojí na pozemku parc. č. 3238/3, k.ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava, ve vlastnictví Dopravního podniku Ostrava a.s., a to: místnosti č. 109, č. 114, č. 116, 

č. 117, č. 119 a č. 120 (viz. příloha č. 1) a jejich bezúplatným užíváním 

pro Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, IČO: 00845154, se sídlem Těšínská 35, 710 16 

Ostrava za účelem zajištění volební místnosti včetně sociálního zázemí pro volby                     

do Evropského parlamentu 

ve dnech  24. 5. 2019 od 11.30 do 22:15 hod. a 25. 5. 2019 od 07:30 do 18.00 hod. 
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RM_M 33 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky v k.ú. Hrabová, obec 
Ostrava s DIAMO, státní podnik 
  
Usnesení číslo: 01104/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava, a to: 

- parc.č. 486/2, ost. plocha - dobývací prostor 

- parc.č. 489/4, ost. plocha - ost. komunikace 

- parc.č. 490/6, trvalý travný porost 

- parc.č. 491/4, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

- parc.č. 491/5, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

- parc.č. 491/7, ost. plocha - jiná plocha 

- parc.č. 492/2, ost. plocha - jiná plocha 

- parc.č. 493/4, trvalý travní porost 

- parc.č. 493/5, trvalý travní porost 

- parc.č. 494/2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

- parc.č. 495/5, orná půda 

- parc.č. 495/8, orná půda 

- parc.č. 496/1, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

- parc.č. 496/2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

- parc.č. 1451/1, ost. plocha - manipulační plocha 

- parc.č. 3030, vodní plocha - koryto vodního toku umělé 

- parc.č. 3031, vodní plocha - koryto vodního toku umělé 

- parc.č. 3032, vodní plocha - koryto vodního toku umělé 

vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

s 

DIAMO, státní podnik 

se sídlem: Máchova 201 

PSČ: 471 27 Stráž pod Ralskem 

IČO: 00002739 

týká se: 

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA 

se sídlem: Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

za účelam realizace těchto stavebních objektů: 

- SO 01.1 a 01.2, úprava odlehčovacího koryta v km 0,0000 - 0,767 a 0,767 - 1,111; 

- SO 0.2.5, úprava koryta potoka Ščučí v km 2,176 - 2,130; 

- SO 02.1, úprava potoka Ščučí v km 1,111 - 2,176; 

- SO 0.2.4.1, zvýšení polní komunikace podél levého břehu potoka Ščučí;  

- SO 03.1, demolice stávajícího propustku; 

- SO 04.1, demolice stávajícího propustku; 
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- SO 03.2, hospodářský přejezd v km 0,105;  

- SO 04.2, most u EQUICENTRA v km 0,775;   

- SO 10, sadové úpravy, údržba vysazeného porostu a dále zařízení staveniště;  

na dobu určitou do 31. 12. 2027, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 34 
Návrh na souhlas se stavební úpravou v pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy           
s “Bytovým družstvem Sokolovská 1182” 
  
Usnesení číslo: 01105/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zřízením, užíváním a udržováním převisu konstrukce balkónů nad pozemkem  ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy parc. č. 1649/1  - ostatní plocha, ostatní komunikace v                   

k. ú. Poruba-sever obec Ostrava, 

pro: 

“Bytové družstvo Sokolovská 1182” 

se sídlem: Sokolovská 1182/24, Poruba, 708 00 Ostrava 

IČO: 253 65 771 

v rámci stavby “Stavební úpravy a přístavba bytového domu Sokolovská 1182/24, 

Ostrava-Poruba” 

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

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení, užívání             

a udržování převisu konstrukce balkónů nad pozemkem  ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy parc. č. 1649/1  - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Poruba-sever obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

“Bytové družstvo Sokolovská 1182” 

se sídlem: Sokolovská 1182/24, Poruba, 708 00 Ostrava 

IČO: 253 65 771 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

uzavřít nájemní smlouvu na část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc. č. 

1649/1, ost. plocha - ost. komunikace o celkové výměře 326,50 m2, a to část označenou v 

situačním výkresu jako “A” o výměře 154,60 m2, část označenou v situačním výkresu jako “B” 

o výměře 101,20 m2, část označenou v situačním výkresu jako “C” o výměře 54,60 m2 a část 

označenou v situačním výkresu jako “D” o výměře 16,10 m2 v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava 

(ul. Sokolovská) 

s 

“Bytovým družstvem Sokolovská 1182” 

se sídlem: Sokolovská 1182/24, Poruba, 708 00 Ostrava 

IČO: 25365771 

za účelem přístavby převisu konstrukce balkónů, umístění staveniště, příjezdu ke staveništi        

a sanace fasády v rámci realizace stavby “Stavební úpravy a přístavba bytového domu 

Sokolovská 1182/24, Ostrava - Poruba”, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj.                    

29.385,- Kč/ročně, na dobu určitou, nejpozději však do 31. 12. 2020, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
Návrh na záměr města pronajmout nemovité věci v k. ú. Martinov           
ve Slezsku a v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01106/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout nemovité věci v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 2424/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

- parc. č. 2424/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Martinov č.p. 3177, obč. 

vyb., 

- parc. č. 2424/3 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

- parc. č. 2424/4 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu a zároveň si 

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 16 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou 
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č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 36 
Návrh na souhlas k vybudováním sjezdu na části pozemku v k. ú. 
Hrabová, obec Ostrava. Návrh na záměr města nepronajmout část 
pozemku v k. ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 01107/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
- s umístěním sjezdu na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc. č. 190/4 - 

ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 

- s užíváním části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc. č. 190/4 - ostatní 

plocha, jiná plocha v k. ú. Hrabová, obec Ostrava jako sjezd 

vše v rámci stavby “PŘÍSTAVBA MĚŘENÍ EMISÍ A ROZŠÍŘENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH A 

SJEZD U OBJEKTU STK č. p. 827 NA PARC. Č. 190/103, parc. č. 136/3, 136/4, 137, 190/57, 

190/19 a 190/4 v k. ú. HRABOVÁ” 

pro: 

STK - Ostrava s. r. o. 

se sídlem: Servisní 5556/1, Třebovice, 722 00 Ostrava, IČO 640 88 341 

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

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 190/4 - ostatní plocha, 

jiná plocha v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, a to o výměře 14 m2 

s nájemcem: 

STK - Ostrava s. r. o. 

se sídlem: Servisní 5556/1, Třebovice, 722 00 Ostrava, IČO 640 88 341 

za účelem vybudování sjezdu v rámci stavby “PŘÍSTAVBA MĚŘENÍ EMISÍ A ROZŠÍŘENÍ 

ZPEVNĚNÝCH PLOCH A SJEZD U OBJEKTU STK č. p. 827 NA PARC. Č. 190/103, parc. č. 

136/3, 136/4, 137, 190/57, 190/19 a 190/4 v k. ú. HRABOVÁ” za nájemné ve výši 90,-/m2/rok, 

tj. 1260,00 Kč ročně, dle přílohy č. 1/3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 
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že statutární město Ostrava nemá záměr pronajmout 

části pozemků 

- parc. č. 553/55 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře                

1,11 m2  ve    vlastnictví statutárního města Ostravy 

- parc. č. 1005/24 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava - ostatní plocha, jiná plocha o výměře             

23,73 m2 ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

- parc. č. 5194 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava - zastavěná plocha a nádvoří, jiná stavba                

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 01108/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o výpůjčce části 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 

se společností RAPA TRADING, s. r. o., se sídlem Zahradní 394/12, 747 18 Píšť, IČO                

268 33 522 

za účelem zajištění vjezdu k nemovitostem ve vlastnictví vypůjčitele 

na dobu určitou ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do dne, kdy dojde k převzetí 

přemístěného betonového a kovového plotu, dobudovaného oplocení a demontované brány 

vypůjčitelem, nejpozději však do 31. 12. 2022 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

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

  

 
RM_M 17 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 01109/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků ve výši 1 877 tis. Kč městskému obvodu Slezská Ostrava na 

akci Rozšíření kapacity ZŠ Bohumínská, č.p. 1082, Slezská Ostrava 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 35021, ORJ 120 o 924 tis. Kč (A.1.) 

(A.2.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 104513013 o 68 tis. Kč 

                                                ÚZ 104113013 o 8 tis. Kč 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305, ORJ 120 o 209 571 tis. Kč (A.3.) 

  

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2310, pol. 5169, ÚZ 92 o 1 000 tis. Kč 

                                            pol. 5171, ÚZ 92 o 3 000 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 5169, ÚZ 92 o 1 000 tis. Kč 

na § 3636, pol. 5362, ORJ 300, org. 87 o 7 tis. Kč (C.2.) 

(C.6.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5139, ÚZ 7109 o 90 tis. Kč 

                                            pol. 5166, ÚZ 7109 o 150 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5175, ORJ 300 o 150 tis. Kč (C.7.) 

(C.9.) na ORJ 300, § 3639, pol. 5164 o 150 tis. Kč 

                                            pol. 5139 o 150 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, org. 7390 o 90 tis. Kč 

                                                             org. 7410 o 400 tis. Kč 

                                                             org. 7412 o 110 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7367 o 900 tis. Kč 

                                                                         org. 7409 o 900 tis. Kč 

                                                                         org. 7411 o 400 tis. Kč 

                                            pol. 6121, org. 7411 o 250 tis. Kč 

                                                             org. 7413 o 500 tis. Kč 

                                                             org. 7414 o 1 000 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7405 o 492 tis. Kč 

na § 3639, pol. 6130, ÚZ 95, ORJ 137, org. 3209 o 132 tis. Kč (C.3.) 

na § 3639, pol. 6130, ÚZ 95, ORJ 137, org. 3102 o 715 tis. Kč (C.4.) 

(B.1.) na ORJ 230, § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, org. 6209 o 9 tis. Kč 

                                                                             org. 6210 o 18 tis. Kč 
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na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170 o 37 tis. Kč (C.5.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3522, pol. 5336, ÚZ 35021, ORJ 170, org. 4241 o 924 tis. Kč (A.1.) 

(A.2.) na ORJ 180, § 4350, pol. 5336, ÚZ 104513013, org. 34 o 27 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 104513013, org. 34 o 41 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 104113013, org. 34 o 3 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 104113013, org. 34 o 5 tis. Kč 

(A.3.) na ORJ 180, § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 34 o 8 257 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 34 o 11 792 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 35 o 10 092 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 35 o 5 080 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 36 o 11 075 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 37 o 18 239 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 37 o 7 658 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 38 o 21 000 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 38 o 5 145 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 39 o 7 346 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 40 o 17 202 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 40 o 8 262 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 41 o 17 599 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 43 o 47 466 tis. Kč 

                               § 4354, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 43 o 7 396 tis. Kč 

          na ORJ 170, § 4358, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 4241 o 5 208 tis. Kč 

                               § 3539, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 4241 o 754 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5213, ORJ 161 o 4 000 tis. Kč (C.8.) 

  

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

(E.1.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 603 o 938 tis. Kč 

                                                             ÚZ 6330, org. 603 o 939 tis. Kč 

z v y š u j e 

- financování 

na pol. 8115, ÚZ 1070, ORJ 120 o 27 tis. Kč (B.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3699, pol. 5169, ORJ 300 o 7 tis. Kč (C.2.) 

na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7109, ORJ 180 o 240 tis. Kč (C.6.) 

na § 2143, pol. 5169, ORJ 300 o 150 tis. Kč (C.7.) 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 300 o 300 tis. Kč (C.9.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, org. 7232 o 1 350 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7232 o 2 200 tis. Kč 
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                                            pol. 6121, org. 7232 o 1 000 tis. Kč                                

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7213 o 5 000 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7231 o 492 tis. Kč 

§ 2212, pol. 6121, ÚZ 95, ORJ 230, org. 3209 o 132 tis. Kč (C.3.) 

(C.4.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3094 o 592 tis. Kč 

                                                                         org. 3102 o 123 tis. Kč 

na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORJ 230, org. 6211 o 37 tis. Kč (C.5.) 

na § 6409, pol. 6901, ORJ 230 o 938 tis. Kč (E.1.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 4 000 tis. Kč (C.8.) 

s n i ž u j e 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 939 tis. Kč (E.1.) 

Městský obvod Slezská Ostrava (E.1.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 603 o 938 tis. Kč 

                                   ÚZ 6330, org. 603 o 939 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Rozšíření kapacity ZŠ Bohumínská, č.p. 1082 

na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 0310347000000 o 938 tis. Kč 

                                  ÚZ 6330, org. 0310347000000 o 939 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 26 
Zapojení do první fáze akční plánovací sítě měst “Teacher carrier 
supported by school leadership” v rámci operačního programu URBACT 
III 
  
Usnesení číslo: 01110/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zapojením statutárního města Ostravy do první fáze akční plánovací sítě měst ”Teacher carrier 

supported by school leadership” mezinárodního projektu v rámci Sítě přenosu  OP URBACT III 
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(CCI 2014TC16RFIR003) 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru školství a sportu 

zajistit veškeré úkony spojené se zapojením do realizace projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 17.04.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
3) souhlasí 

  
se zněním “Letter of Intent” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Návrh na změnu účelu a podmínek čerpání investičního příspěvku 
příspěvkové organizaci v sociální oblasti 
  
Usnesení číslo: 01111/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 09292/RM1418/129 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně účelu investičního příspěvku na “Rekonstrukci a výstavbu rohového objektu Domova 

Slunovrat včetně základního vybavení” příspěvkové organizaci Domov Slunovrat, Ostrava - 

Přívoz, IČO 70631841, se sídlem Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz, dle přílohy č. 1  a 

důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  

2) rozhodla 

  
o změně podmínek čerpání a vyúčtování investičního příspěvku poskytnutého příspěvkové 

organizaci Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, IČO 70631841, se sídlem Na Mlýnici 203/5,  

702 00 Ostrava - Přívoz, dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 2 
Žádost o změnu názvu projektu podpořeného neinvestiční účelovou 
dotací v oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 01112/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
87 
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k usnesení č. 2424/ZM1418/37 
k usnesení č. 0214/ZM1822/4 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

změnit své usnesení č. 0214/ZM1822/4 ze dne 06.03.2019, a to tak, že v původní příloze č. 3    

k citovanému usnesení se mění název projektu pod kódem 18/1617 u příjemce neinvestiční 

účelové dotace spolku Protimluv, z.s., IČO 26651408, se sídlem Švédská 666/31, 712 00 

Ostrava-Muglinov, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

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

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města na zasedání dne 22.05.2019    

k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 38 
Žádost společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., o navýšení účelové 
investiční dotace z rozpočtu SMO, o rozšíření účelu použití                   
a o provedení průběžné veřejnosprávní kontroly 
  
Usnesení číslo: 01113/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 1040/ZM1014/16 
k usnesení č. 1567/ZM1014/22 
k usnesení č. 1660/ZM1014/23 
k usnesení č. 2527/ZM1014/32 
k usnesení č. 2656/ZM1014/33 
k usnesení č. 2788/ZM1014/34 
k usnesení č. 0709/ZM1418/10 
k usnesení č. 1174/ZM1418/18 
k usnesení č. 1497/ZM1418/23 
k usnesení č. 2258/ZM1418/35 
k usnesení č. 2426/ZM1418/37 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

rozhodnout o navýšení účelové investiční dotace, o rozšíření účelu použití, o provedení průběžné 

veřejnosprávní kontroly finančního vypořádání poskytnuté dotace společnosti AKORD & 

POKLAD, s.r.o., se sídlem náměstí SNP 1, PSČ 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145,               

na realizaci stavby “Rekonstrukce Domu kultury POKLAD” a o uzavření Dodatku č. 11         

ke smlouvě ev. č. 1343/2012/KZ dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit radě města v případě prokazatelné potřeby čerpání finančních prostředků poskytnuté 

investiční dotace na realizaci stavby “Rekonstrukce Domu kultury POKLAD” v roce 2019          

nad rámec již k tomu schváleného rozpočtového krytí, pokrýt potřebnou výši finančních 

prostředků z kapitálového rozpočtu - ORJ 230 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru investičního 

  
3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit radě města zahrnout do návrhů rozpočtu statutárního města Ostravy pro roky 2020 a 2021 

částky představující nevyčerpanou část poskytnuté investiční dotace na realizaci stavby 

“Rekonstrukce Domu kultury POKLAD” 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
4) ukládá 

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

a náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové, 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) až 3) tohoto usnesení na jeho zasedání dne 

10.04.2019 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 10.04.2019 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
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RM_M 27 
Schválení podání žádosti o poskytnutí podpory prostřednictvím 
Státního fondu životního prostředí ČR Výzva č. 1/2019 
  
Usnesení číslo: 01114/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
podání žádosti o poskytnutí podpory z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR za 

účelem výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších 

adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí zajistit předložení žádosti       

o dotaci a všech jejich příloh v souladu s podmínkami vyhlášené výzvy č. 1/2019 Státního fondu 

životního prostředí ČR 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 29.11.2019 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit s výjimkou spočívající v tom, že vrácené bezúročné zápůjčky budou zdrojem Fondu 

životního prostředí a nikoliv zdrojem Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava dle 

stanovených pravidel čl. 2, bodu 1) písm. i) Statutu fondu pro rozvoj Městské nemocnice 

Ostrava 

  

4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VZ 7 
Návrh Smlouvy o poskytování služeb se společností ICZ a.s. 
  
Usnesení číslo: 01115/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy o poskytování služeb          

se společností ICZ a.s. se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 000 Praha 4, IČO 

25145444, za cenu nejvýše přípustnou 900.000,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 8 
Návrh kupní smlouvy se společností XEVOS Solutions s.r.o. na dodávku 
serverů 
  
Usnesení číslo: 01116/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Kupní smlouvy se společností XEVOS 

Solutions s.r.o. se sídlem 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava - Hulváky, IČO 27831345, za cenu 

917 500,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 4 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebností” v souvislosti         
se stavbou “Kanalizace Folvarek, II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 01117/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

etapa” mezi vlastníky: 

XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX 

XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX 

XXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

a 

oprávněným: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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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: 

XXXX XXXX XXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

etapa” mezi vlastníkem: 

XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXX XXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

etapa” mezi vlastníky: 

XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

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



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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etapa” mezi vlastníkem: 

XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 5 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti         
se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01118/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy  o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Nasvětlení chodeckých 

přechodů na ul. 17. listopadu v Ostravě - Porubě” mezi vlastníkem: 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava - Poruba 

IČO: 61989100 

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 “Cyklistické propojení ul. 

17. listopadu, VTP” mezi vlastníkem: 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba 

IČO: 61989100 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 9 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti              
se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01119/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Cyklistická stezka 

Proskovická, Blanická” mezi vlastníkem: 

XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

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 “Cyklistická stezka 

Proskovická, Blanická” mezi vlastníkem: 

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce VO ul. 

Bedřicha Nikodéma” mezi vlastníky: 

XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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4) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Veřejné osvětlení 

Krčmarských” mezi vlastníkem: 

XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Návrh na uzavření smluv o realizaci překládky sítí elektronických 
komunikací v souvislosti se stavbou ORG 6050 Transformace Domova 
Na Liščině II, objekt Lhotka 
  
Usnesení číslo: 01120/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. 

VPI/MS/2018/00139 v rámci realizace akce ORG 6050 Transformace Domova Na Liščině II, 

objekt Lhotka, se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 

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

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací v rámci realizace akce 

ORG 6050 Transformace Domova Na Liščině II, objekt Lhotka,  se společností OVANET a.s., 

se sídlem: Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČO: 25857568 dle přílohy č. 

2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2906/2018/OI/VZKÚ ze dne 
13.08.2018 ke stavbě: ,,Energetické úspory v areálu MNO - část I´´ 
  
Usnesení číslo: 01121/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2906/2018/OI/VZKÚ ze dne 13.08.2018               

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

a společností STASEKO PLUS s.r.o., Slezská 2101/15, 737 01, Český Těšín, IČO: 25853473      

na realizaci díla ”Energetické úspory v areálu MNO - část I” dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “VO Ostrava-Michálkovice, ul. Radniční”, poř. č. 
031/2019 
  
Usnesení číslo: 01122/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Veřejné osvětlení - Michálkovice, ul. Radniční”, na pozemcích p.č. 114, 92/3 a 92/4, v k.ú. 

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

ELTOM, s.r.o. 

Oběžná 163/19, 709 00 Ostrava 

IČO: 25837117 

za cenu nejvýše přípustnou 453.969,46 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Propojení kanalizace ul. Trnkovecká a Těšínská      
na sběrač B”, poř. č. 46/2019 
  
Usnesení číslo: 01123/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

kanalizace ul. Trnkovecká a Těšínská na sběrač B”, k.ú. Radvanice, obec Ostrava, v rozsahu dle 

předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. DXXXX KXXX, MBA - OVAK a.s. 

3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. František Kolařík - člen ZM 

2. Ing. PXXX GXXXXX - OVAK a.s. 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.08.2019 

 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: 30.08.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO Porubská - B. Martinů”, poř. č. 
41/2019 
  
Usnesení číslo: 01124/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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“Rekonstrukce VO Porubská - B. Martinů” v k. ú. Poruba, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

Hroší stavby Morava a.s. 

se sídlem: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc 

IČO: 28597460 

za cenu nejvýše přípustnou: 4 798 061,93 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Výstavba nové tramvajové smyčky Ostrava - 
Výstaviště(PD+IČ+AD)”, poř. č. 30/2019 
  
Usnesení číslo: 01125/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00854/RM1822/14 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 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 vypracování projektových dokumentací         

a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby „Výstavba nové tramvajové 

smyčky Ostrava - Výstaviště“ v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava s účastníkem, který 

předložil svou nabídku pod poř. č. 1: 

Projekt 2010, s.r.o. 

se sídlem: Ruská 398/43, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

IČO: 48391531 

za cenu nejvýše přípustnou 2 680 000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Nová izolace v útulku pro psy v Třebovicích 
(TDS+BOZP)”, poř. č. 043/2019 
  
Usnesení číslo: 01126/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora BOZP včetně vypracování Plánu BOZP 

při realizaci stavby “Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích”, v k.ú. Třebovice       

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

Sdružení TDS s.r.o. 

Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava 

IČO: 28639707 

za cenu nejvýše přípustnou 375.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Nová izolace v útulku pro psy v Třebovicích”, poř. č. 
029/2019 
  
Usnesení číslo: 01127/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00733/RM1822/12 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zajištění údajů o skutečném 

majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,      

na realizaci stavební akce “Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích”, s účastníkem, 

který předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 1: 

INTOZA s.r.o. 

IČO: 25873261 

se sídlem: Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava 

za cenu nejvýše přípustnou 22.950.287,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad II.”, 
poř. č. 054/2018 
  
Usnesení číslo: 01128/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 10047/RM1418/135 
k usnesení č. 00118/RM1822/3 
k usnesení č. 01010/RM1822/16 
  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce            

a modernizace Domu kultury Poklad“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s účastníkem, 

který předložil svou nabídku pod poř. č. 3: 

„Společnost POKLAD Z+G+R“: 

Zlínstav a.s. („Vedoucí společník“) 

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín 

IČO: 28315669 

a 

GEOSAN GROUP a.s. („Druhý společník“) 

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 

IČO: 28169522 

a 

Ridera Stavební a.s. („Třetí společník“) 

se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava-Poruba 

IČO: 45192464 

za cenu nejvýše přípustnou 354.986.020,00 Kč bez DPH, 

a to za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli dle § 122 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a současně také za podmínky 

rozhodnutí zastupitelstva města o schválení financování veřejné zakázky statutárním městem 

Ostrava minimálně ve výši 354.986.020,00 Kč, na realizaci stavby „Rekonstrukce              

a modernizace Domu kultury Poklad“ v Ostravě – Porubě 

  

 
RM_M 10 
Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Rychvaldu 
  
Usnesení číslo: 01129/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text odpovědi k oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu 

Rychvaldu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti do majetku města 
  
Usnesení číslo: 01130/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
89 
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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: 

• podílu o velikosti id. 1/44 na pozemku p.č. 227/1 v k. ú. Muglinov darem a k bezúplatnému 

nabytí ostatních podílů na pozemku p.č. 227/1 v k.ú. Muglinov, od jejich vlastníků, tj. osob 

zapsaných na listu vlastnictví č. 621 

  

 
RM_M 3 
Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 
  
Usnesení číslo: 01131/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o provedení úhrady kreditu ve prospěch České pošty, s.p. Politických vězňů  909/4, Praha 1, 

PSČ 225 99, IČO 47114983, pro dálkové nastavení kreditů sloužících k úhradě cen za poštovní 

služby spojené s odesíláním (frankováním) poštovních zásilek: 

a) ve výši 250.000,-Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č. 910769, 

umístěný na podatelně v objektu Nové radnice 

b) ve výši 250.000,-Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č. 910365, 

umístěný na podatelně v objektu Nové radnice 

  

 
RM_M 7 
Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem            
v užívání Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01132/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v rozsahu     

a způsobem dle důvodové zprávy - fyzickou likvidací a prodejem 

  

2) svěřuje 
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Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil prodej majetku dle bodu B) důvodové zprávy v souladu s přílohou č.1 předloženého 

materiálu 

  

3) jmenuje 

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

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

předseda: 

Ing. René Bartoš - vedoucí oddělení údržby odboru hospodářské správy                     

členové: 

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

Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 

  

  

 
RM_M 24 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01133/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s kácením 2 ks javorů o obvodech kmenů 132 cm a 122 cm, 1 ks slivoně o obvodu kmene  

109 cm, 1 ks modřínu o obvodu kmene 97 cm a 1 ks olše o obvodu kmene 91 cm,  rostoucích  

na pozemku parc.č. 1649/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace , v k.ú. Poruba-sever, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) s kácením 1 ks javoru o obvodu kmene 176 cm, rostoucí na pozemku parc.č.1005/2 - ostatní 

plocha, v k.ú. Zábřeh n. Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení souhlasu  s kácením dřevin dle bodu 1a) a vyhotovení a podání žádosti      

o povolení kácení dřeviny a vydání rozhodnutí příslušným správním orgánem dle bodu 1b) 

tohoto usnesení pro žadatele uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 12.04.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 49/49  
  

3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasu s kácením dřevin a podpisu žádosti o povolení kácení dřeviny u příslušného 

orgánu ochrany přírody dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 12.04.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 3 
Výmalba chodeb včetně opravy SDK příček v budově PIANO v areálu 
Moravskoslezského inovačního centra Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 01134/RM1822/18 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu  firmě Jiří Komárek, Cihelní 810/31, 702 00  Ostrava 

- Moravská Ostrava, IČO: 22983694,  na výmalbu chodeb, včetně opravy SDK příček v budově 

PIANO v areálu MSIC a.s. a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši  198 424,- Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 22.04.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

 


