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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 23.04.2019 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

01135/RM1822/19 RM_M 0 Schválení programu 19. schůze rady města konané 

dne 23.04.2019 

35 

01136/RM1822/19 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

45 

01137/RM1822/19 RM_M 4 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje na projekt “Podpora 

volnočasových aktivit seniorů v MOaP v roce 

2019” 

50 

01138/RM1822/19 RM_M 43 Souhlas s přijetím dotace z Programu Interreg V-A 

Česká republika - Polsko na projekt Společná 

CZ-PL organizace kulturních aktivit dvou 

největších měst Euroregionu Silesia 

50 

01139/RM1822/19 RM_M 46 Souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci 

dotačního programu “Příspěvky na ozdravné 

pobyty ŽPZ/04/2018” 

50 

01140/RM1822/19 RM_M 48 Návrh na souhlas s přípravou a podáním žádosti o 

poskytnutí dotace ze Státního fondu 

kinematografie pro projekt “Obnova digitální 

promítací techniky Minikina kavárna” 

50 

01141/RM1822/19 RM_MZP 2 Návrh na poskytnutí odměny za rok 2018 ředitelce 

Firemní školky města Ostravy, příspěvkové 

organizace 

35 

01142/RM1822/19 RM_M 5 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje na projekt “Poznávací 

zájezdy pro seniory” 

50 

01143/RM1822/19 RM_M 17 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty pana 

Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla 

moravskoslezského, p.o., do Belgie (Antverpy)   

ve dnech 25.-28.04.2019 

01 

01144/RM1822/19 RM_M 19 Souhlas s užitím heraldického znaku města       

na kanalizačních poklopech ve městě 

01 

01145/RM1822/19 RM_M 41 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty   

Ing. Zdeňka Nytry, člena rady města,             

na Slovensko (Košice) ve dnech 05.-07.05.2019 

01 

01146/RM1822/19 RM_M 42 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty    

Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka 

primátora, člena rady města, do Chorvatska (Split) 

ve dnech 03.-08.05.2019 

01 

01147/RM1822/19 RM_M 18 Řešení otázky nucených odtahů 28 

01148/RM1822/19 RM_M 52 Souhlas se zřízením podružného odběrného místa 

el. energie na Svinovských mostech 

09 
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01149/RM1822/19 RM_M 1 Návrh na záměr města prodat nemovité věci        

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

nekoupit nemovité věci v k.ú. Mariánské Hory      

a Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava 

08 

01150/RM1822/19 RM_M 2 Návrh na přijetí daru věci movité                 

od Moravskoslezského kraje a uzavření darovací 

smlouvy. Návrh na svěření věci movité 

městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

08 

01151/RM1822/19 RM_M 6 Návrh na uzavření Dodatku č. 31 ke smlouvě       

o výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava       

a Českou republikou - Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje 

08 

01152/RM1822/19 RM_M 7 Návrh předání vodohospodářského majetku      

do nájmu spol. Ostravské vodárny                 

a kanalizace a.s., navýšení hodnoty 

vodohospodářského majetku statutárního města 

Ostrava o realizované technické zhodnocení       

a záměr pronájmu 

08 

01153/RM1822/19 RM_M 13 Návrh neposkytnout finanční kompenzaci MOb 

Moravská Ostrava a Přívoz na připravovanou 

investiční akci “Chata Mazák - středisko 

ekologické výchovy” 

08 

01154/RM1822/19 RM_M 14 Návrhy na vydání předchozích souhlasů k prodeji 

nemovitého majetku, návrh na předchozí souhlas 

ke zřízení smluvního práva předkupního, souhlas     

s umístěním stavby v k. ú. Stará Bělá 

08 

01155/RM1822/19 RM_M 29 Návrh bezúplatně nabýt nemovité věci            

v k.ú. Petřkovice, obec Ostrava, návrh koupit 

nemovitou věc v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

08 

01156/RM1822/19 RM_M 30 Návrh na souhlas s umístěním přípojkové skříně, 

kabelového vedení NN vč. jistící skříně, uzavření 

smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a smluv o zřízení věcného břemene        

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 

08 

01157/RM1822/19 RM_M 31 Návrh na uzavření/neuzavření nájemní smlouvy   

k pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

08 

01158/RM1822/19 RM_M 32 Návrh na souhlas s pořádáním běhu, návrh       

na záměr města pronajmout/nepronajmout         

a vypůjčit části pozemků v k. ú. Heřmanice,       

k. ú. Vítkovice a k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

08 

01159/RM1822/19 RM_M 33 Návrh na uzavření nájemní smlouvy a smlouvy     

o výpůjčce k pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

08 
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01160/RM1822/19 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 1179 a 1180 

08 

01161/RM1822/19 RM_M 36 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy    

o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační 

infrastrukturou a.s. 

08 

01162/RM1822/19 RM_M 38 Návrh na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě 

ev. č. 3638/2017/MJ na pronájem jednotky        

č. 3039/106 v domě na ul. Horní 3039/114, 

Ostrava-Bělský Les 

08 

01163/RM1822/19 RM_M 39 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku   

v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

08 

01164/RM1822/19 RM_M 40 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru 

sloužícího k podnikání budovy č. p. 170,           

k. ú. Moravská Ostrava 

08 

01165/RM1822/19 RM_M 50 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce           

v k. ú. Mariánské Hory 

08 

01166/RM1822/19 RM_M 51 Návrh na záměr města změnit smlouvu o výpůjčce 

ev. č. 1961/2018/MJ 

08 

01167/RM1822/19 RM_M 16 Úprava rozpočtu 07 

01168/RM1822/19 RM_M 26 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru     

do vlastnictví Střediska volného času Korunka, 

Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 

42 

01169/RM1822/19 RM_M 47 Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zajištění a realizaci 

vzdělávacích programů v rámci projektu “Rozvoj 

rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava” 

91 

01170/RM1822/19 RM_M 3 Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací 

neupotřebitelných movitých věcí svěřených       

k hospodaření právnické osobě Národní divadlo 

moravskoslezské, příspěvková organizace 

42 

01171/RM1822/19 RM_MZP 1 Návrh na úpravu platu ředitelky Knihovny města 

Ostravy, příspěvková organizace 

32 

01172/RM1822/19 RM_M 20 Renovace uměleckých děl 87 

01173/RM1822/19 RM_M 44 Návrh na poskytnutí mimořádné účelové dotace    

v oblasti zdravotnictví z rozpočtu statutárního 

města Ostravy 

86 

01174/RM1822/19 RM_M 45 Návrh na poskytnutí transferů městským obvodům 

a příspěvků za účelem zabezpečení prevence 

kriminality pro rok 2019 

86 

01175/RM1822/19 RM_MZP 3 Návrh na poskytnutí odměny za rok 2018 řediteli 

Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, 

příspěvkové organizace 

33 

01176/RM1822/19 RM_M 27 Návrh na sestavení komise pro dotační výzvu 

fajnOVY prostor 

38 
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01177/RM1822/19 RM_M 9 Poskytnutí finančních prostředků z Fondu 

životního prostředí města Ostravy na realizaci 

projektů „Izolační zeleň – Polanka nad Odrou, část 

A“, „Revitalizace zeleně na vybraných plochách 

městské části Ostrava-Svinov – Park 

Československé armády“, „Sadové úpravy hráze 

na pozemku parc. č. 168/13, k. ú. Nová Ves        

u Ostravy – severní strana“, „Obnova zeleně 

Šídlovec, Ostrava-Hrabová I. etapa“, 

„Geotechnický monitoring na pozemcích      

parc. č. 2031, 382, 381, 422, k. ú. Koblov“, 

„Chemická ochrana thujových porostů           

na ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě“         

a „Cesta vody a Park nad rybníkem“ 

80 

01178/RM1822/19 RM_M 10 Poskytnutí účelového daru na zabezpečení XVII. 

ročníku Celorepublikového pracovního setkání 

pracovníků odboru hygieny obecné a komunální 

80 

01179/RM1822/19 RM_M 11 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 

životního prostředí města Ostravy na částečné 

pokrytí nezbytných nákladů spojených s výkonem 

činnosti dobrovolné rybářské stráže 

80 

01180/RM1822/19 RM_M 12 Žádost Obvodního báňského úřadu o vyjádření    

k doplněné žádosti organizace Písek Ostrava    

s.r.o. ve věci čerpání finančních rezerv na sanaci   

a rekultivaci pozemků v dobývacím prostoru 

Polanka nad Odrou - I. etapa 

80 

01181/RM1822/19 RM_M 25 Dodatek ke smlouvě na certifikaci EMS          

se společností CERT-ACO s.r.o. 

80 

01182/RM1822/19 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Komplexní řešení odchytu 

holubů - Ostrava”, poř. č. 50/2019 

80 

01183/RM1822/19 RM_M 24 Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytování služeb 

technické podpory provozu a rozvoje 

informačního systému BePlan 

83 

01184/RM1822/19 RM_M 35 Návrh smlouvy o poskytování elektronické 

spisové služby eSpis lite s Domovem pro seniory 

IRIS 

83 

01185/RM1822/19 RM_M 22 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”   

v souvislosti se stavbou “Tramvajové mosty       

ul. Plzeňská, mosty 5,022, 5,023” 

05 

01186/RM1822/19 RM_M 23 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”   

v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek,   

II. etapa” 

05 

01187/RM1822/19 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Demolice tržnice Černá louka”, 

poř. č. 049/2019 

05 

01188/RM1822/19 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Domov pro seniory Čujkovova - 

vzduchotechnika”, poř. č. 9/2019 

05 
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01189/RM1822/19 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Oprava kanalizací              

v ul. Strelkovova, Chrjukinova a Sarajevova”,    

poř. č. 047/2019 

05 

01190/RM1822/19 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Rekonstrukce objektu Husova 

7”, poř.č. 296/2018 

05 

01191/RM1822/19 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Cyklistická trasa E Hrušov - 

Vrbice”, poř. č. 11/2019 

05 

01192/RM1822/19 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Transformace Domova Barevný 

svět II”, poř. č. 45/2019 

05 

01193/RM1822/19 RM_VZ 9 Uzavření smlouvy na výkon technického dozoru 

pro stavbu “Cyklistická trasa E Hrušov - Vrbice” 

05 

01194/RM1822/19 RM_VZ 10 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření Smlouvy o dílo na stavebně 

technického průzkumu a statického posouzení 

05 

01195/RM1822/19 RM_M 21 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 

do majetku města 

89 

01196/RM1822/19 RM_M 53 Vyhodnocení soutěže o titul Ostravská stavba roku 

2018 

89 

01197/RM1822/19 RM_M 8 Kontrola plnění usnesení rady města za měsíc 

březen 2019 

28 

01198/RM1822/19 RM_M 15 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

01199/RM1822/19 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Nová radnice - úklidové práce”, 

poř. č. 066/2019 

84 

 
Materiály, které byly staženy : 

 
 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 28 “Záchytné parkoviště Kolonie Jeremenko –     

ul. Moravská, ul. Místecká ”, v k.ú. Vítkovice     

a k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava – návrh Dohody     

o ukončení smluvního vztahu 

05 

  RM_M 49 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě Dodatek    

č. 1 ke Koncesní smlouvě (spol. SAREZA) 

08 

  RM_M 37 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

bytu č. 6 v bytovém domě na ul. Horní 3033/102, 

Ostrava-Bělský Les 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 19. schůze rady města konané dne 23.04.2019 
  
Usnesení číslo: 01135/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 19. schůze rady města konané dne 23.04.2019 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti OZO      
Ostrava s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01136/RM1822/19 

(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), ve znění 
pozdějších předpisů, obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o., se sídlem           
Frýdecká 680/444, Ostrava, PSČ 719 00, IČO: 623 00 920, jejímž jediným společníkem      
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 obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
doplatky prémií a bonusů členů TOP managementu obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. (ve formě zprávy 

jednatele společnosti) za rok 2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. za rok 2018 dle přílohy    
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č. 2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. za rok 2018, jejíž součástí je zpráva    

o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018, vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

6) schvaluje 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. za rok 2018 dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
o rozdělení zisku za rok 2018 a snížení rezervního fondu obchodní společnosti OZO Ostrava 

s.r.o.  dle důvodové zprávy a v souladu s přílohou č. 4 předloženého materiálu 

  

8) určuje 

  
obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o., se sídlem Frýdecká 680/444, Ostrava, PSČ 719 00, 

IČO: 623 00 920, za auditora společnost FAAT Consulting & Audit s.r.o., zastupovanou 

jednatelem Ing. Luďkem Vondrou, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Ostrava-Moravská 

Ostrava,  PSČ 702 00, IČO: 268 08 111, v rozsahu dle důvodové zprávy a v souladu s přílohou   

č. 3 předloženého materiálu 

  

9) uděluje souhlas 

  
jednateli společnosti OZO Ostrava s.r.o. k nabytí pozemků parc. č. 302/25, parc. č. 302/47, parc. 

č. 302/26, parc. č. 302/27, parc. č. 302/48 a spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 k pozemku 

parc. č. 302/18, vše v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, společností, dle důvodové zprávy a přílohy    

č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 4 
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje na projekt “Podpora volnočasových aktivit seniorů v MOaP v roce 
2019” 
  
Usnesení číslo: 01137/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 00039/RM1822/3 
  
Rada města 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 9/64  
  

1) souhlasí 

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

uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz     

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

na financování z Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 

2019 na projekt “Podpora volnočasových aktivit seniorů v MOaP v roce 2019” dle přílohy      

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 25.01.2020 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 43 
Souhlas s přijetím dotace z Programu Interreg V-A Česká republika - 
Polsko na projekt Společná CZ-PL organizace kulturních aktivit dvou 
největších měst Euroregionu Silesia 
  
Usnesení číslo: 01138/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 08378/RM1418/117 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko dle podmínek 

poskytovatele dotace Ministerstva pro místní rozvoj, se sídlem: Staroměstské náměstí 6,       

110 15 Praha 1, IČO: 66002222 na projekt Společná CZ-PL organizace kulturních aktivit dvou 

největších měst Euroregionu Silesia dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Poruba 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 31.12.2020 

 starostka městského obvodu Poruba 
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RM_M 46 
Souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu “Příspěvky      
na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2018” 
  
Usnesení číslo: 01139/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 00278/RM1822/6 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice         

a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692,           

na financování projektu “Ozdravné pobyty dětí z MŠ Radvanice a MŠ Bartovice v Beskydech”    

v rámci dotačního programu “Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2018”, dle přílohy        

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 

ve výši 1.546 tis. Kč městskému obvodu Radvanice a Bartovice na zajištění předfinancování      

a spolufinancování ozdravných pobytů z dotačního programu Moravskoslezského kraje 

“Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku (ŽPZ/04/2018)”, z toho: 

- v roce 2019 ve výši 773 tis. Kč, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování ve výši       

302 tis. Kč; 

- v roce 2020 ve výši 773 tis. Kč, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování ve výši       

753 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují neinvestiční transfery na ORJ 190 

              na § 3429, pol. 5331, ÚZ 1010                                                      o 773 tis. Kč 

- zvyšují převody mezi SMO a MOb - výdaje na ORJ 120 

              na § 6330, pol. 5347, ÚZ 1010, ORG 517                                     o 773 tis. Kč 
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u městského obvodu 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městským obvodem - příjmy 

            na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, ORG 517                                      o 773 tis. Kč 

-zvýší běžné výdaje 

            na § xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1010                                                          o 773 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) žádá 

  
městský obvod Radvanice a Bartovice 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Aleš Boháč, MBA, T: 30.06.2020 

 starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
 

RM_M 48 
Návrh na souhlas s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí dotace    
ze Státního fondu kinematografie pro projekt “Obnova digitální 
promítací techniky Minikina kavárna” 
  
Usnesení číslo: 01140/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o poskytnutí dotace ze Státního fondu kinematografie 

pro projekt “Obnova digitální promítací techniky Minikina kavárna” 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

žádosti o poskytnutí dotace ze Státního fondu kinematografie pro projekt “Obnova digitální 
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promítací techniky Minikina kavárna” 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 24.06.2019 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_MZP 2 
Návrh na poskytnutí odměny za rok 2018 ředitelce Firemní školky města 
Ostravy, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 01141/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
poskytnutí odměny za rok 2018 Janě Madecké ředitelce Firemní školky města Ostravy, 

příspěvkové organizace dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 5 
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje na projekt “Poznávací zájezdy pro seniory” 
  
Usnesení číslo: 01142/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 00042/RM1822/3 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih a poskytovatelem 

Moravskoslezským krajem (28. října 117, 702 18  Ostrava, IČO 70890692) na financování      

z programu “Program na  podporu zdravého stárnutí v  Moravskoslezském kraji na rok 2019“  

na projekt ”Poznávací zájezdy pro seniory”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

  

2) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih  

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

usnesení 
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 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.12.2019 

 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 17 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty pana Jiřího Nekvasila, 
ředitele Národního divadla moravskoslezského, p.o., do Belgie 
(Antverpy) ve dnech 25.-28.04.2019 
  
Usnesení číslo: 01143/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu  pana Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla 

moravskoslezského, p.o., do Belgie (Antverpy) ve dnech 25.-28.04.2019 za účelem účasti 

na jarní konferenci Opera Europa 

  

2) ukládá 

  
řediteli Národního divadla moravskoslezského, p.o., 

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Jiří Nekvasil, T: 21.05.2019 

 ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o. 

  
 

RM_M 19 
Souhlas s užitím heraldického znaku města na kanalizačních poklopech 
ve městě 
  
Usnesení číslo: 01144/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
souhlas s užitím heraldického znaku města Ostravy společnosti Ostravské vodárny a kanalizace 

a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, Ostrava-Moravská Ostrava, IČO:  45193673, za účelem jeho 

použití na litinových kanalizačních poklopech na území města Ostravy 

  

 
 
 
 



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 14/64  
  

RM_M 41 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Zdeňka Nytry, člena 
rady města, na Slovensko (Košice) ve dnech 05.-07.05.2019 
  
Usnesení číslo: 01145/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu  Ing. Zdeňka Nytry, člena rady města, na Slovensko (Košice) ve dnech 

05.-07.05.2019 za účelem účasti na společném setkání partnerských měst 

  

2) schvaluje 

  
úhradu finančních nákladů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 

předpisů 

  

3) ukládá 

  
členovi rady města Ing. Zdeňku Nytrovi, 

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 04.06.2019 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 42 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Martina Štěpánka, 
Ph.D., náměstka primátora, člena rady města, do Chorvatska (Split) ve 
dnech 03.-08.05.2019 
  
Usnesení číslo: 01146/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora, do 

Chorvatska (Split) ve dnech 03.-08.05.2019 za účelem účasti na tradičních oslavách sv. Dominia 

  

2) schvaluje 

  
úhradu finančních nákladů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
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předpisů 

  

3) ukládá 

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

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 04.06.2019 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 18 
Řešení otázky nucených odtahů 
  
Usnesení číslo: 01147/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně statutárního města Ostravy přivlastnit si vozidla uvedená v příloze č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistit posouzení vozidel uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu z hlediska možnosti 

jejich dalšího hospodárného využití a naložení s nimi v souladu se zásadou hospodárného 

nakládání s majetkem města 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.05.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) rozhodla 

  
svěřit magistrátu, odboru hospodářské správy rozhodnutí o likvidaci těch vozidel uvedených      

v příloze č. 1 předloženého materiálu, u nichž posouzení dle bodu 2) tohoto usnesení povede     

k závěru, že jejich likvidace je nejhospodárnějším způsobem, jak s nimi naložit, a zajištění 

realizace této likvidace 
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RM_M 52 
Souhlas se zřízením podružného odběrného místa el. energie          
na Svinovských mostech 
  
Usnesení číslo: 01148/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zřízením podružného odběrného místa na Svinovských mostech v Ostravě - Svinově ul. 

Opavská pro společnost Hlimont s.r.o. 

  

 
RM_M 1 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava a návrh nekoupit nemovité věci v k.ú. Mariánské Hory           
a Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01149/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

- pozemek parc.č. 1703, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, 

- pozemek parc.č. 1704/3 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) nesouhlasí 

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

p.č.st. 1404/2,  

p.č.st. 1411/2,  

p.p.č. 140/24, 

p.p.č. 140/75 

od spoluvlastníků 

XXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX XXXXXX XXXX 

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX XXX XX XXXXX 

XXXXXX XXXX 
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3) nesouhlasí 

  
s návrhem koupit nemovité věci v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, a to: 

p.p.č. 380/32, 

p.p.č. 1187/39, 

p.p.č. 1187/45 

od manželů 

XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 

XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodu 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 2 
Návrh na přijetí daru věci movité od Moravskoslezského kraje a uzavření 
darovací smlouvy. Návrh na svěření věci movité městskému obvodu 
Radvanice a Bartovice 
  
Usnesení číslo: 01150/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
- přijmout dar věci movité za účelem dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Ostravě 

– Radvanicích, a to: 

• 1 ks průmyslový mokro – suchý vysavač Kärcher NT 611 MWF v pořizovací hodnotě 

45.375,- Kč 

od dárce 

Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 

- uzavřít darovací smlouvu s dárcem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Radvanice a Bartovice dle ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky    

č. 14, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to: 

• 1 ks průmyslový mokro – suchý vysavač Kärcher NT 611 MWF v pořizovací hodnotě 

45.375,- Kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit majetek uvedený v bodě 2) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému obvodu 

Radvanice a Bartovice dle ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

4) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového: 

- podepsal předávací protokol o převzetí daru od dárce dle bodu 1) tohoto usnesení, uvedený     

v příloze č. 3 předloženého materiálu 

- podepsal předávací protokol o předání věci movité dle bodu 2) tohoto usnesení za podmínky, 

že zastupitelstvo města rozhodne o svěření majetku městskému obvodu Radvanice a Bartovice, 

uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 6 
Návrh na uzavření Dodatku č. 31 ke smlouvě o výpůjčce mezi 
statutárním městem Ostrava a Českou republikou - Hasičský záchranný 
sbor Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 01151/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření Dodatku č. 31 ke Smlouvě o výpůjčce ev. č. 1654/2003/MJ ze dne 

31. 12. 2003 uzavřené s Českou republikou - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, 

se sídlem Výskovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO  708 84 561 (jako vypůjčitel), dle 

přílohy č.  1  předloženého materiálu 

  

 
RM_M 7 
Návrh předání vodohospodářského majetku do nájmu spol. Ostravské 
vodárny a kanalizace a.s., navýšení hodnoty vodohospodářského 
majetku statutárního města Ostrava o realizované technické zhodnocení 
a záměr pronájmu 
  
Usnesení číslo: 01152/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava v celkové pořizovací ceně 

29.564.446,84 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000       

ve znění pozdějších dodatků do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

I. Dokončená investiční akce městského obvodu Stará Bělá v pořizovací ceně 14.394.044,00 Kč 

- Stoky DN 250, DN 300, DN 400 v celkové délce 2 036 m včetně 93 kusů revizních šachet DN 

1000 uložené v ulicích Předpolní, Dokoupilova, Na Surdíku, Smyčkova, Družstevní, Srázná, 

Lyčkova, Na Močárku, Na Peřeji, Blanická, Nad Rybníkem a Ruskova, vše v k. ú. Stará Bělá, 

obec Ostrava. U kanalizací byl vypracován ověřený technický pasport pod poř. č. 2/08 ze dne 21. 

1. 2008. Stavby byly přepojeny na Ústřední čistírnu odpadních vod v rámci stavby “Kanalizace 

Folvark, II. etapa” a “Stará Bělá, propojení stávající kanalizace na sběrač D”. 

  

II. Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava v celkové  pořizovací ceně 

13.379.334,84 Kč  

- Kanalizace KT DN 600 v celkové délce 191,43 m včetně 6 kusů revizních šachet DN 1000 

uložená v pozemcích parc. č. 761/1, parc. č. 188/30, parc. č. 751/9, parc. č. 751/1               

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem       

č. 116/18/VH/K ze dne 28. 11. 2018 a vybudována v rámci stavby “Rekonstrukce kanalizace 
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Mariánské Hory a Hulváky, SO 06 Rekonstrukce kanalizace ul. Kollárova”, ORG 7315,         

v pořizovací ceně 5.186.963,73 Kč. 

- Čerpací stanice odpadních vod  se skládá z mokré a suché jímky - armaturní komory, před 

ČSOV je umístěna odlehčovací komora. Nosné konstrukce stěn, stropní konstrukce  jsou 

provedeny ze železobetonu a armatura stěn je z žebříkové oceli křížem vyztužené. Součástí 

ČSOV je vodovodní přípojka z PE 32 délky 13,85 m, přípojka NN délky 14,02 m. 

Stoky A1  úsek 3 DN 1100 celkové délky 97,74 m včetně 2 kusů kanalizačních šachet DN 1000, 

stoka OS DN 1100 celkové délky 452,09 m včetně 9 kusů kanalizačních šachet DN 1000, stoka 

A1  úsek 2 tvoří výtlačné potrubí DN 400 délky 167,28 m. Pod ul. Hlučínská provedení 

bezvýkopově DN 315 PE délky 16,51 m, stoka Ale - ul. Ž. Podlipské DN 500 celkové délky 

120,87 m včetně 3 kusů kanalizačních šachet DN 1000, stoka Ale v ul. Křišťanova            

DN 400 celkové délky 125,47 m včetně 3 kusů kanalizačních šachet DN 1000, stoka Alf         

DN 500 celkové délky 23,18 m včetně 2 kusů kanalizačních šachet DN 1000, vše umístěno na 

pozemcích parc. č. 894/1, parc. č. 895/4, parc. č. 895/6, parc. č. 931, parc. č. 941/1, vše          

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava. Stavba vodního díla byla předána do užívání dne 1. 1. 2019 

rozhodnutím č. 988/18/VH a vybudována v rámci akce “Odkanalizování Přívozu na ÚČOV -     

2. etapa, 1. část”, ORG 7087, v pořizovací ceně 8.192.371,11 Kč. 

III. Dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 468.328,00 Kč,  

který statutární město Ostrava nabylo darovacími smlouvami od fyzických osob              

ev. č. 0232/2019/MJ ze dne 31. 1. 2019 a ev. č. 0471/2019/MJ  ze dne 15. 2. 2019, a to: 

- Vodovodní řad PE 100 D 90 celkové délky 107 m, uložený v pozemcích parc. č. 2838/1, parc. 

č. 2839/1 vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním 

souhlasem č. 87/18/VH/K ze dne 24. 9. 2018 a vybudována v rámci akce “Technická 

infrastruktura Polanka - Janová, ulice Osvobození, parc. č. 2838/1”, v pořizovací ceně 

300.000,00 Kč. 

- Vodovodní řad PE 100 D 110 celkové délky 47,8 m. 

- Splašková kanalizace DN 250 celkové délky 40 m. 

Stavby jsou uloženy v pozemcích parc. č. 1839/11, parc. č. 1884/1, parc. č. 1882/1 vše          

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava. Stavby byly kolaudovány kolaudačním souhlasem č. 66/18/VH/K 

ze dne 10. 8. 2018 a vybudovány v rámci akce “Prodloužení veřejného vodovodu a kanalizace 

parc. č. 1839/11, 1882/1, 1884/2 v k. ú. Hrabová”, v pořizovací ceně 168.328,00 Kč. 

IV. Dlouhodobý drobný hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 1.322.740,00 Kč, 

který statutární město Ostrava nabylo kupními smlouvami, a to: 

- ev. č. 0096/2019/MJ/VZKÚ ze dne 6. 2. 2019 od spol. Itrón Czech Republic s.r.o.,            

500 ks vodoměrů, č. dokladu 20511, v pořizovací ceně 317.500,00 Kč, 

- ev. č. 0097/2019/MJ/VZKÚ  ze dne 6. 2. 2019 od spol. Itrón Czech Republic s.r.o.,          

200 ks vodoměrů, č. dokladu 20559,  v pořizovací ceně 151.000,00 Kč, 

- ev. č. 0098/2019/MJ/VZKÚ ze dne 6. 2. 2019 od spol. Itrón Czech Republic s.r.o.,            

200 ks vodoměrů  č. dokladu 20554, v pořizovací ceně 154.000,00 Kč, 

- ev. č. 0099/2019/MJ/VZKÚ ze dne 6. 2. 2019 od spol. Itrón Czech Republic s.r.o.,            

60 ks vodoměrů, č. dokladu 20511, v pořizovací ceně 185.940,00 Kč, 

- ev. č. 0100/2019/MJ/VZKÚ ze dne 6. 2. 2019 od spol. Itrón Czech Republic s.r.o.,           

70 ks vodoměrů, č. dokladu 20455, v pořizovací ceně 384.300,00 Kč, 
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- ev. č. 0102/2019/MJ/VZKÚ ze dne 6. 2. 2019 od spol. Sensus Česká republika, spol. s r.o.,     

50 ks vodoměrů, č. dokladu 120183363, v pořizovací ceně 130.000,00 Kč 

  

2) rozhodla 

  
o navýšení hodnoty vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava, který má 

společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. již v nájmu, o realizované technické zhodnocení 

v souladu s Koncesní smlouvou, a to: 

- o celkovou částku 2.140.958,00 Kč, 

v Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě - Přívoze bylo provedeno u stavidlové komory na 

odtoku do Odry osazení 2 kusů stavidel STE - 4 1800x7855/2000x 1750, celonerezové 

provedení včetně těsnění pryže, kladky bronzové, nadzemní  část je opatřena nátěrem. Došlo k 

úpravě stávajících vodících profilů, spodního betonového prahu a svislého vedení v místě 

uložení nového rámu. Byly přetěsněny svislé profily U200. Stavidla byla napojena na stávající 

elektro rozvody a systém řízení technologických postupů, inventární čísla majetku 175986, 

175987, 

technické zhodnocení bylo zrealizováno v rámci stavby “Rekonstrukce stavidlové komory       

na odtoku do Odry”, ORG 7350, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

  

3) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

I. Dokončená investiční akce statutárního města Ostrava 

- Kanalizace jednotná DN 250, DN 300, DN 400, DN 500 celkové délky 310,44 m včetně 8 kusů 

kanalizačních šachet DN 1000 uložená v pozemcích parc. č. 2560/2, parc. č. 2560/6 vše         

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem                

č. 6/19/VH/K ze dne 14. 1. 2019 

  

4) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal předávací protokoly dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 25.04.2019 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 13 
Návrh neposkytnout finanční kompenzaci MOb Moravská Ostrava        
a Přívoz na připravovanou investiční akci “Chata Mazák - středisko 
ekologické výchovy” 
  
Usnesení číslo: 01153/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz o poskytnutí finanční kompenzace 

vynaložených nákladů spojených s přípravou investiční akce “Chata Mazák - středisko 

ekologické výchovy” ve výši 541.838,- Kč vč. DPH 

  

2) rozhodla 

  
neposkytnout městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  finanční kompenzaci 

vynaložených nákladů spojených s přípravou investiční akce “Chata Mazák - středisko 

ekologické výchovy” ve výši 541.838,- Kč vč. DPH 

  

 
RM_M 14 
Návrhy na vydání předchozích souhlasů k prodeji nemovitého majetku, 
návrh na předchozí souhlas ke zřízení smluvního práva předkupního, 
souhlas s umístěním stavby v k. ú. Stará Bělá 
  
Usnesení číslo: 01154/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nevydává 

  
předchozí souhlas k záměru města prodat spoluvlastnické podíly k pozemkům v k. ú. Moravská 

Ostrava a Přívoz dle žádostí, které jsou přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

2) nevydává 

  
předchozí souhlas k záměru města prodat spoluvlastnické podíly k pozemku v k. ú. Slezská 

Ostrava, dle žádosti, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

3) vydává 

  
předchozí souhlas ke zřízení smluvního práva předkupního ve prospěch města, jako 

oprávněného z předkupního práva v souladu s čl. 7 odst. (17) písm. g) Obecně závazné vyhlášky 
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č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném znění, a to: 

- k pozemku parc. č. 2953/2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, svěřenému městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, přičemž zřízené 

předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě obchodního centra 

postaveného na pozemku tímto předkupním právem zatíženém 

  

4) souhlasí 

  
s umístěním stavby  “Rekonstrukce autobusových zastávek ve Staré Bělé”, realizované     

mj. na částech pozemku parc. č. 3827/1 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 

dle situací, které jsou přílohou č. 6 předloženého materiálu, 

pro žadatele městský obvod Stará Bělá 

  

 
RM_M 29 
Návrh bezúplatně nabýt nemovité věci v k.ú. Petřkovice, obec Ostrava, 
návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01155/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem bezúplatně nabýt nemovité věci v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava,a to 

pozemky: 

- parc.č. 1906/3 

- parc.č. 1906/7 

od vlastníka Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, IČO 697 97 111, sídlo Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,      

12800 Praha 2 

a zahájit jednání ve věci uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to pozemek parc.č. 414/4,    

od vlastníka XXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXX, za cenu obvyklou ve výši  29.990,- Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

za podmínky, že před podpisem kupní smlouvy bude z listu vlastnictví č. 40 pro k.ú. Stará Bělá, 

obec Ostrava vymazáno věcné břemeno užívání pro oprávněné XXXXXX XXXXXX a XXXX 
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XXXXXXXXX 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovité věci, uvedené v bodu 1) 

tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Petřkovice a nemovitou věc, 

uvedenou v bodu 2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Stará Bělá dle 

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

pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava 

nabude do svého vlastnictví  

  

4) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovité věci, uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Petřkovice a nemovitou věc, uvedenou v bodu     

2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Stará Bělá dle čl. 9 odst. 1   

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

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

vlastnictví  

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 30 
Návrh na souhlas s umístěním přípojkové skříně, kabelového vedení    
NN vč. jistící skříně, uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům     
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 
  
Usnesení číslo: 01156/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním přípojkové skříně na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3220/37 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Moravská Ostrava, 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 “Moravská Ostrava 3220/37, 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 přípojkové skříně k pozemku: 

parc. č. 3220/37 - ostatní plocha, jiná plocha 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení NN včetně jistící skříně na pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1874/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava-Petřkovice 1875/4, příp. NNk” 

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

  

4) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení NN včetně jistící skříně k pozemku: 

parc. č. 1874/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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5) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení   

a provozování nadzemního vedení přípojky NN 0,4 kV na pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

p. p. č. 491/3 - ostatní plocha, silnice 

v  k. ú. Heřmanice, 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. 9 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení   

a provozování podzemního kabelového vedení VN 22 kV včetně betonového sloupu na 

pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 908/8 - ostatní plocha, jiná plocha 

v  k. ú. Přívoz, 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. 12 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 31 
Návrh na uzavření/neuzavření nájemní smlouvy k pozemku             
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01157/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 3380/16 - ostatní 

plocha, manipulační plocha o výměře 290 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s nájemcem: 

Emil Šimek, se sídlem V pátém 286, 190 14, Praha 9-Klánovice, IČO 876 24 109 

za účelem umístění a provozování cirkusu v termínu od 29. 4. 2019 - 12. 5. 2019 

za nájemné ve výši 650,- Kč/m2/rok, tj. 7.230,- Kč celkem za celou dobu nájmu 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 32 
Návrh na souhlas s pořádáním běhu, návrh na záměr města 
pronajmout/nepronajmout a vypůjčit části pozemků v k. ú. Heřmanice,   
k. ú. Vítkovice a k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01158/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
 s pořádáním běhu Trail Ostrava na pozemcích v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 3463/1 - ostatní plocha, jiná plocha 

- parc. č. 3463/3 - ostatní plocha, jiná plocha 

- parc. č. 3463/20 - ostatní plocha, jiná plocha 

- parc. č. 3463/21 - ostatní plocha, jiná plocha 

- parc. č. 3463/25 - ostatní plocha, jiná plocha 

- parc. č. 3463/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc. č. 3463/35 - ostatní plocha, jiná plocha 

- parc. č. 3463/36 - ostatní plocha, jiná plocha 

- parc. č. 4246/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

pro společnost SportGroup.cz s. r. o., se sídlem Modřanská 1151/53, 147 00 Praha 4,         

IČO: 26912562 

ve dne 27. 4. 2019 v době od 10.00 do 12.30 hodin 

dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 479/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 5 m2 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou         

č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

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

- parc. č. 1438/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 1330 m2, 

- parc. č. 1445 - ostatní plocha, dráha o výměře 108 m2, 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 3/1 předloženého materiálu a zároveň 
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si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

4) rozhodla 

  
že nemá záměr pronajmout část pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace   

o výměře 9 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou 

č. 4/1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 33 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce k pozemkům 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01159/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu části pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 60 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s New Karolina Shopping Center Development, s. r. o., se sídlem Antala Staška 2027/79,     

Krč, 140 00 Praha 4, IČO 281 83 011 

za účelem konání akce ”Burger fest 2019” v termínu od 10. 5. 2019 - 12. 5. 2019 

za nájemné ve výši 50,- Kč/m2/den, tj. 9.000,- Kč celkem za celou dobu nájmu + DPH v zákonné 

výši 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 300 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic, o. p. s., se sídlem Praha - 

Žižkov, Seifertova 555/47, PSČ 130 00, IČO 284 76 654 

za účelem umístění dvou stanů s expozicemi, infostánku a výstavy grafik v rámci putovní 

výstavy Lékařů bez hranic v termínu od 24. 5. 2019 do 31. 5. 2019 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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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 1179 a 1180 
  
Usnesení číslo: 01160/RM1822/19 

(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 1179 a 1180 

se sídlem: Ostrava - Poruba, Sokolovská 1179, PSČ 708 00 

IČO: 25258 46 680 

v rámci stavby “Přístavba lodžií bytového domu ul. Sokolovská 1179/18, 1180/20,         

70800 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 1179 a 1180 

se sídlem: Ostrava - Poruba, Sokolovská 1179, PSČ 708 00 

IČO: 25258 46 680 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

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 683,54 m2, a to část označenou     

v situačním výkresu jako “A” o výměře 329,80 m2, část označenou v situačním výkresu jako “B” 

o výměře 319,90 m2 a část označenou v situačním výkresu jako “C” o výměře 319,90 m2       

(ul. Sokolovská) 
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s 

Bytovým družstvem Sokolovská  1179 a 1180 

se sídlem: Ostrava - Poruba, Sokolovská 1179, PSČ 708 00 Ostrava 

IČO: 25846680 

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

a sanace fasády včetně manipulační plochy v rámci realizace stavby “Přístavba lodžií bytového 

domu ul. Sokolovská 1179/18, 1180/20, Ostrava - Poruba”, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, 

tj. 61.518,60 Kč/ročně, na dobu určitou, nejpozději však do 31. 12. 2020, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 36 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti    
s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. 
  
Usnesení číslo: 01161/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti podzemního komunikačního vedení 

veřejné komunikační sítě k pozemku: 

parc. č. 1884/1 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště,  

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

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

IČO: 04084063 

a investorem: 

Moravskoslezský kraj 

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

IČO: 70890692 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 38 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ev. č. 3638/2017/MJ 
na pronájem jednotky č. 3039/106 v domě na ul. Horní 3039/114, 
Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 01162/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
08 
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 Rada města 
  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ev. č. 3638/2017/MJ ze dne 

21. 12. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 12. 2018, jejímž předmětem je pronájem částí 

jednotky č. 3039/106, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití - jiný nebytový 

prostor, umístěné v 1. podzemním podlaží bytového domu č.p. 3039, část obce Bělský Les, který 

stojí na pozemku parc. č. 126/15, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č.or. 114, 

Ostrava-Bělský Les, sestávající se ze 4 místností, a to 016 - klubovna, 020 - šatna, 021 - sprcha   

a 022 - WC, o celkové výměře 45,68 m2, s žadatelem 

Handy Club Ostrava, zapsaný spolek, IČO: 012 59 857, se sídlem Závodní 272/29, Hrabůvka, 

700 30 Ostrava, 

z důvodu rozšíření předmětu nájmu o místnosti: 

015 - chodba o výměře 19,36 m2, 

017 - místnost č. 2 o výměře 22,64 m2, 

018 - místnost č. 3 o výměře 18,54 m2, 

019 - místnost č. 4 o výměře 12,39 m2, 

a úpravy výše nájemného na částku 2.372,- Kč/měsíc, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s tím, aby spolek Handy Club Ostrava, zapsaný spolek, IČO: 012 59 857, se sídlem Závodní 

272/29, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, provedl v souladu s platnými právními předpisy a normami 

na své náklady změnu účelu užívání předmětu nájmu (017 - místnost č. 2 o výměře 22,64 m2,   

018 - místnost č. 3 o výměře 18,54 m2 a 019 - místnost č. 4 o výměře 12,39 m2) ze skladu 

hořlavého spotřebního zboží a materiálu na klubovnu spolku 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci se spolkem Handy Club Ostrava, zapsaný spolek,             

IČO: 012 59 857, se sídlem Závodní 272/29,  Hrabůvka, 700 30 Ostrava 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Hrabůvka, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01163/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmou část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to      

parc. č. 371/91 - ostatní plocha, zeleň o výměře 16 m2 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, dle zákresu        

v situačním snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 40 
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 
budovy č. p. 170, k. ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01164/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově    

č. p. 170, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava s 

Janem Kudlikem 

se sídlem: Poslední 495/4, 711 00 Ostrava-Hrušov, IČO: 038 40 930 

na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 258.000,- Kč/rok 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 50 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce v k. ú. Mariánské Hory 
  
Usnesení číslo: 01165/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce nemovitého majetku 

s vypůjčitelem Slezskou diakonií 

se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín 

IČO: 654 68 562, DIČ: CZ65468562 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 51 
Návrh na záměr města změnit smlouvu o výpůjčce ev. č. 1961/2018/MJ 
  
Usnesení číslo: 01166/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města změnit smlouvu o výpůjčce ev. č. 1961/2018/MJ ze dne 17. 5. 2018, jejímž 

předmětem je výpůjčka částí budovy č. p. 1161, objekt občanské vybavenosti,  která je součástí 

pozemku parc. č. 535, k. ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava, a to místnosti: 

1.   WC                                                2,4 m2 

2.   Předsíň                                          2,4 m2 

3.   Sprcha                                           3,25 m2 

4.   Sprcha                                           3,25 m2 

5.   Schodiště                                     16,04 m2 

6.   Chodba                                         10 m2 

7.   Šatna M                                        11,1 m2 

8.   Šatna Ž                                         17,02 m2 

9.   Spol. Místnost                               27,93 m2 

10. Disp.                                             24,01 m2 

11. Kancelář                                       22,54 m2 

12. Kancelář                                        14,07 m2 

formou dodatku č. 1 z důvodu prodloužení doby výpůjčky do 31. 8. 2019, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

  

 
RM_M 16 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 01167/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
- o poskytnutí finančních prostředků ve výši 2 036 tis. Kč městskému obvodu Nová Ves na 

opravu komunikace vedoucí podél rybníků “Pod Bedřiškou” (C.10.) 

- o poskytnutí finančních prostředků ve výši 270 tis. Kč městskému obvodu Moravská Ostrava    

a Přívoz na akci Rozmarné slavnosti řeky Ostravice 2019 (E.1.) 

- o poskytnutí finančních prostředků ve výši 33 324 Kč městskému obvodu Moravská Ostrava    

a Přívoz ke krytí 50% spoluúčasti SMO při financování osobních výdajů na školní psychology    

a speciální pedagogy na vybraných základních školách (C.14.) 
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2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 201, ORJ 120 o 150 tis. Kč (A.1.) 

                      ÚZ 345, ORJ 120 o 905 tis. Kč (A.2.) 

                      ÚZ 111, ORJ 120 o 900 tis. Kč (A.3.) 

- nedaňové příjmy 

na § 3522, pol. 2229, ÚZ 1070, ORJ 170, org. 4241 o 1 094 tis. Kč (C.9.) 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2219, pol. 5171, org. 3247 o 2 100 tis. Kč 

                                            pol. 5169, org. 3247 o 100 tis. Kč                  

(C.2.) na ORJ 221, § 6171, pol. 5164 o 110 tis. Kč 

                                            pol. 5169 o 40 tis. Kč 

(C.3.) na ORJ 221, § 3793, pol. 5164, ÚZ 3637, org. 111000000 o 5 tis. Kč 

                                                             ÚZ 90002, org. 111000000 o 20 tis. Kč 

(C.4.) na ORJ 300, § 6171, pol. 5169 o 56 tis. Kč 

                                            pol. 5179 o 25 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5179, ORJ 133 o 51 tis. Kč (C.5.) 

na § 3639, pol. 5137, ÚZ 93, ORJ 137 o 903 tis. Kč (C.6.) 

na § 3315, pol. 5169, ORJ 133 o 36 tis. Kč (C.7.) 

na § 4339, pol. 5362, ÚZ 7316, ORJ 180 o 5 tis. Kč (C.11.) 

(C.13) na ORJ 135, § 6171, pol. 5011, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 538 tis. Kč 

                                             pol. 5031, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 135 tis. Kč 

                                             pol. 5032, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 49 tis. Kč 

                                             pol. 5424, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 5 tis. Kč 

                                             pol. 5011, ÚZ 120100000, org. 113000000 o 135 tis. Kč 

                                             pol. 5031, ÚZ 120100000, org. 113000000 o 34 tis. Kč 

                                             pol. 5032, ÚZ 120100000, org. 113000000 o 13 tis. Kč 

                                             pol. 5424, ÚZ 120100000, org. 113000000 o 2 tis. Kč 

  

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 3631, pol. 6121, org. 4351 o 300 tis. Kč  

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7373 o 17 tis. Kč 

                                                             org. 7373 o 600 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7415 o 620 tis. Kč 

                                                                         org. 7416 o 330 tis. Kč 

                                                             org. 7416 o 290 tis. Kč 

                              § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7376 o 150 tis. Kč 

                              § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, org. 6209 o 3 473 tis. Kč 

                                                                            org. 6210 o 5 871 tis. Kč 

                              § 2271, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3245 o 1 100 tis. Kč 
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                              § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3221 o 77 tis. Kč 

                              § 2219, pol. 6121, org. 3210 o 3 900 tis. Kč 

                                                            ÚZ 95, org. 3210 o 900 tis. Kč 

                              § 2334, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7272 o 500 tis. Kč 

                              § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7357 o 650 tis. Kč 

(C.8.) na ORJ 130, § 6171, pol. 6123, ÚZ 613, org. 5049 o 397 tis. Kč 

                                                             ÚZ 621, org. 5049 o 335 tis. Kč 

                                                             ÚZ 618, org. 5049 o 335 tis. Kč 

                                                             ÚZ 610, org. 5049 o 1 191 tis. Kč 

                                                             ÚZ 602, org. 5049 o 945 tis. Kč 

                                                             ÚZ 614, org. 5049 o 335 tis. Kč 

                                                             ÚZ 604, org. 5049 o 397 tis. Kč 

                                                             ÚZ 617, org. 5049 o 335 tis. Kč 

                                                             ÚZ 608, org. 5049 o 335 tis. Kč 

na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170 o 1 094 tis. Kč (C.9.) 

na § 3745, pol. 6121, ORJ 190, org. 6059 o 158 tis. Kč (C.12.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3311, pol. 5336, ÚZ 201, ORJ 160, org. 4240 o 150 tis. Kč (A.1.) 

na § 3314, pol. 5336, ÚZ 345, ORJ 160, org. 4214 o 905 tis. Kč (A.2.) 

na § 3311, pol. 5336, ÚZ 111, ORJ 160, org. 4240 o 900 tis. Kč (A.3.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

(C.8.) na ORJ 120, § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 613 o 397 tis. Kč 

                                                                             org. 621 o 335 tis. Kč 

                                                                             org. 618 o 335 tis. Kč 

                                                                             org. 610 o 1 191 tis. Kč 

                                                                             org. 602 o 945 tis. Kč 

                                                                             org. 614 o 335 tis. Kč 

                                                                             org. 604 o 397 tis. Kč 

                                                                             org. 617 o 335 tis. Kč 

                                                                             org. 608 o 335 tis. Kč 

(E.2.) na ORJ 120, § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 616 o 1 492 tis. Kč 

                                                             ÚZ 93, org. 516 o 1 817 tis. Kč 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 604 o 461 tis. Kč (E.3.) 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7606, ORJ 120, org. 505 o 95 tis. Kč (C.14.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, ORJ 120, org. 502 o 270 tis. Kč (E.1.) 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, ORJ 120, org. 514 o 2 036 tis. Kč (C.10.) 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7606, ORJ 120, org. 502 o 33 tis. Kč (C.14.) 

z v y š u j e 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 3 309 tis. Kč (E.2.) 

                                                                  o 461 tis. Kč (E.3.) 

- rozpočtová rezerva 
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na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 110 tis. Kč (C.14.) 

  

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 2141, pol. 5169, ORJ 221 o 150 tis. Kč (C.2.) 

na § 2141, pol. 5164, ORJ 221 o 25 tis. Kč (C.3.) 

na § 2143, pol. 5169, ORJ 300 o 81 tis. Kč (C.4.) 

na § 2143, pol. 5169, ORJ 300 o 51 tis. Kč (C.5.) 

na § 3639, pol. 5171, ÚZ 93, ORJ 137 o 903 tis. Kč (C.6.) 

na § 6171, pol. 5168, ORJ 133 o 36 tis. Kč (C.7.) 

na § 4339, pol. 5169, ÚZ 7316, ORJ 180 o 5 tis. Kč (C.11.) 

na § 3745, pol. 5166, ORJ 190 o 158 tis. Kč (C.12.) 

na § 3719, pol. 5901, ORJ 300, org. 113000000 o 911 tis. Kč (C.13.) 

  

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 3631, pol. 6121, org. 4346 o 300 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7342 o 17 tis. Kč 

                                                             org. 7342 o 600 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7234 o 950 tis. Kč 

                                                             org. 7234 o 290 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7234 o 150 tis. Kč 

                               § 3524, pol. 6121, ÚZ 1070, org. 6219 o 9 344 tis. Kč 

                               § 2334, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8209 o 1 100 tis. Kč 

                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3231 o 77 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6056 o 500 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7174 o 650 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, org. 3153 o 4 100 tis. Kč 

                                                             org. 3185 o 2 000 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 3204 o 100 tis. Kč 

                                                                         org. 3215 o 500 tis. Kč 

                                                                         org. 3177 o 300 tis. Kč 

(C.10.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3185 o 870 tis. Kč 

                                              pol. 6121, org. 3185 o 962 tis. Kč 

                                 § 6171, pol. 6121, org. 8244 o 204 tis. Kč 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7606, ORJ 120, org. 505 o 48 tis. Kč (C.14.) 

s n i ž u j e 

-  rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 270 tis. Kč (E.1.) 

Městský obvod Hošťálkovice (C.8.) 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – výdaje 
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na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 613  o 397 tis. Kč 

zvýší příjmy/sníží výdaje 

na § xxxx, pol. xxxx    o 397 tis. Kč 

Městský obvod Hrabová (C.8.) 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 621  o 335 tis. Kč 

zvýší příjmy/sníží výdaje 

na § xxxx, pol. xxxx    o 335 tis. Kč 

Městský obvod Krásné Pole (C.8.) 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 618  o 335 tis. Kč 

zvýší příjmy/sníží výdaje 

na § xxxx, pol. xxxx    o 335 tis. Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (C.8.) 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 610  o 1 191 tis. Kč 

zvýší příjmy/sníží výdaje 

na § xxxx, pol. xxxx    o 1 191 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (C.8., E.1., C.14) 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 602  o 945 tis. Kč 

zvýší příjmy/sníží výdaje 

na § xxxx, pol. xxxx    o 945 tis. Kč 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 502 o 270 tis. Kč 

zvýší neinvestiční transfery 

na § xxxx, pol. 5331, ÚZ 93 o 270 tis. Kč 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7606, org. 502 o 33 tis. Kč 

zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5331, ÚZ 7606 o 33 tis. Kč 

Městský obvod Nová Ves (C.8., C.10.) 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 614  o 335 tis. Kč 

zvýší příjmy/sníží výdaje 

na § xxxx, pol. xxxx    o 335 tis. Kč 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 514  o 2 036 tis. Kč 

zvýší běžné výdaje na akci Oprava komunikace vedoucí podél rybníků “Pod Bedřiškou” 

na § 221x, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 2 036 tis. Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (C.8.) 
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zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 604  o 397 tis. Kč 

zvýší příjmy/sníží výdaje 

na § xxxx, pol. xxxx    o 397 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (C.8.) 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 617  o 335 tis. Kč 

zvýší příjmy/sníží výdaje 

na § xxxx, pol. xxxx    o 335 tis. Kč 

Městský obvod Stará Bělá (C.8.) 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody – výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 608  o 335 tis. Kč 

zvýší příjmy/sníží výdaje 

na § xxxx, pol. xxxx    o 335 tis. Kč 

Městský obvod Poruba (C.14.) 

sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7606, org. 505 o 48 tis. Kč 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7606, org. 505 o 95 tis. Kč 

sníží běžné výdaje 

na § 3113, pol. 5901, ÚZ 7606 o 48 tis. Kč 

zvýší financování 

na pol. 8115 o 95 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 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Střediska 
volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 
  
Usnesení číslo: 01168/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27, odst. 5, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
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rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím daru         

do vlastnictví právnické osoby Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, 

příspěvková organizace, IČO 75080508, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andrei Hoffmannové, Ph.D. 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 30.04.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 47 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zajištění a realizaci vzdělávacích programů 
v rámci projektu “Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě 
Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 01169/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě na zajištění a realizaci vzdělávacích programů v rámci 

projektu “Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava”,                         

ev. č. 2477/2016/ŠaS/VZKÚ mezi statutárním městem Ostrava a Krajským zařízením pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková 

organizace, IČO: 62330403, se sídlem Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín, dle přílohy        

č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 3 
Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací neupotřebitelných 
movitých věcí svěřených k hospodaření právnické osobě Národní 
divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 01170/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) uděluje 

  
předchozí souhlas  s vyřazením a likvidací neupotřebitelných movitých věcí statutárního města 
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Ostravy, které byly předány  k hospodaření právnické osobě Národní divadlo moravskoslezské, 

příspěvková organizace, se sídlem ul. Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava-Moravská Ostrava,   

IČO: 00100528, v pořizovací hodnotě 100 092,- Kč dle přílohy č. 1, č. 2 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci neupotřebitelných movitých věcí dle  přílohy               

č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedení likvidace neupotřebitelných movitých věcí dle přílohy             

č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.05.2019 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na úpravu platu ředitelky Knihovny města Ostravy, příspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 01171/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
32 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
plat Mgr. Miroslavy Sabelové, ředitelky Knihovny města Ostravy, příspěvková organizace, 

s účinností od 01.05.2019 dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Renovace uměleckých děl 
  
Usnesení číslo: 01172/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového transferu  městskému obvodu Ostrava-Jih v celkové výši 95.590,00 Kč 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 41/64  
  

na renovaci 2 uměleckých děl dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

běžné výdaje na ORJ 160 

na § 3326, pol. 5901                                            o  96 tis. Kč 

- z v y š u j í 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody – výdaje, na ORJ 120 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 504               o  96 tis. Kč 

Městský obvod Ostrava - Jih 

- zvýší 

převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 504                 o 96 tis. Kč 

- zvýší 

běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93         o 96 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 44 
Návrh na poskytnutí mimořádné účelové dotace v oblasti zdravotnictví   
z rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01173/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí mimořádné účelové dotace HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s, se sídlem Jižní 

2256/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 27003388, ve výši 30 tis. Kč na zabezpečení projektu 

Odborná konference „Efektivní nemocnice 2019“ a o uzavření veřejnoprávní smlouvy          

o poskytnutí mimořádné účelové dotace mezi statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace 

uvedeným v tomto bodě usnesení, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- zvyšují 

nedaňové příjmy 

§ 4379, pol. 2229,ORJ 180         o         30 tis. Kč 

- zvyšují 

neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – granty v oblasti zdravotnictví 

§ 3549, pol. 5221, ORJ 170          o         30 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru financí a rozpočtu 

realizovat toto rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 45 
Návrh na poskytnutí transferů městským obvodům a příspěvků         
za účelem zabezpečení prevence kriminality pro rok 2019 
  
Usnesení číslo: 01174/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 00462/RM1822/8 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy městským obvodům v celkové výši 

4.101.000 Kč za účelem zabezpečení prevence kriminality dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy Městské policii Ostrava ve výši 

105.000 Kč za účelem zabezpečení prevence kriminality dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 

  
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy Knihovně města Ostravy           

a Středisku volného času, Ostrava - Zábřeh ve výši 179.000 Kč za účelem zabezpečení prevence 

kriminality dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují se běžné výdaje v ORJ 180 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7402                                             o          4 385 tis. Kč 

  

zvyšují se běžné výdaje v ORJ 270  

na § 4349, pol. 5139, ÚZ 7402                                             o                43 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7402                                             o                12 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5173ÚZ 7402                                               o                  3 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5175, ÚZ 7402                                             o                 15 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5194, ÚZ 7402                                             o                  32 tis. Kč 

  

zvýší se neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 4349, pol. 5331, ÚZ 7402, org. 82, ORJ 180             o                  130 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5331, ÚZ 7402, org. 4214, ORJ 180         o                    49 tis. Kč 

  

zvýší se převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje u ORJ 120 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7402, org. 502       o         492 tis. Kč 

                                               org. 503           o          286 tis. Kč 

                                               org. 504           o         1 030 tis. Kč 

                                               org. 505           o          752 tis. Kč 

                                               org. 507           o         364 tis. Kč 
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                                               org. 508           o           53 tis. Kč 

                                               org. 509           o           53 tis. Kč 

                                               org. 510           o         367 tis. Kč 

                                               org. 512           o            40 tis. Kč 

                                               org. 515           o            48 tis. Kč 

                                               org. 516           o         215 tis. Kč 

                                               org. 517           o         185 tis. Kč 

                                               org. 518           o            48 tis. Kč 

                                               org. 522           o         158 tis. Kč 

                                               org. 524           o            10 tis. Kč 

  

Zvýší se převody mezi statutárními městy a obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7402                                             o          4 101 tis. Kč 

zvýší se běžné výdaje 

na § xxxx, pol. xxxx, ÚZ 7402                                             o          4 101 tis. Kč 

  

5) schvaluje 

  
 úpravu závazného ukazatele 

- navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2019 organizacím: 

Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace o 130 tis. Kč 

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace o 49 tis. Kč 

  

6) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení a úpravu závazného 

ukazatele dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_MZP 3 
Návrh na poskytnutí odměny za rok 2018 řediteli Zoologické zahrady      
a botanického parku Ostrava, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 01175/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
33 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
poskytnutí odměny za rok 2018 Ing. Petru Čolasovi řediteli Zoologické zahrady a botanického 

parku Ostrava, příspěvkové organizace dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 27 
Návrh na sestavení komise pro dotační výzvu fajnOVY prostor 
  
Usnesení číslo: 01176/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 0287/ZM1822/5 
  
Rada města 

  
1) jmenuje 

  
komisi pro dotační výzvu fajnOVY prostor ve složení: 

Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora, garant dotační výzvy 

Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, 

XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX architekt 

XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX Ostravská univerzita, fakulta umění 

XXXXX XXXX, architekt 

XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta 

XXXX XXXXX XXXXX LANDSCAPE FESTIVAL OSTRAVA 2019 

Náhradníci: 

Ing. Lucie Baránková Vilamová Ph.D., starostka, Úřad městského obvodu Poruba 

XXXXX XXXXXX kancelář REFILL 

Mgr. Jiří Hudec, vedoucí oddělení strategie 

  

2) souhlasí 

  
s proplacením odměn externím členům komise za práci v odborné komisi dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 
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RM_M 9 
Poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města 
Ostravy na realizaci projektů „Izolační zeleň – Polanka nad Odrou, část 
A“, „Revitalizace zeleně na vybraných plochách městské části 
Ostrava-Svinov – Park Československé armády“, „Sadové úpravy hráze 
na pozemku parc. č. 168/13, k. ú. Nová Ves u Ostravy – severní strana“, 
„Obnova zeleně Šídlovec, Ostrava-Hrabová I. etapa“, „Geotechnický 
monitoring na pozemcích parc. č. 2031, 382, 381, 422, k. ú. Koblov“, 
„Chemická ochrana thujových porostů na ústředním hřbitově ve Slezské 
Ostravě“ a „Cesta vody a Park nad rybníkem“ 
  
Usnesení číslo: 01177/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 

městskému obvodu Polanka nad Odrou ve výši 70 % z celkových nákladů na realizaci projektu 

“Izolační zeleň - Polanka nad Odrou, část A”, maximálně však 1 153 000 Kč dle přílohy        

č. 1, 8 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 

městskému obvodu Svinov ve výši 80 % celkových nákladů projektu “Revitalizace zeleně      

na vybraných plochách městské části Ostrava-Svinov - Park Československé armády”, 

maximálně však 311 496,88 Kč dle přílohy č. 2, 9 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 

městskému obvodu Nová Ves ve výši 79,2 % z celkových nákladů na realizaci projektu    

“Sadové úpravy hráze na pozemku parc. č. 168/13 v k. ú. Nová Ves u Ostravy - severní strana”, 

maximálně však 1 066 658 Kč dle přílohy č. 3, 10 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 

městskému obvodu Hrabová ve výši 71,9 % z celkových nákladů na realizaci projektu “Obnova 

zeleně Šídlovec, Ostrava-Hrabová I. etapa”, maximálně však 1.541.000 Kč dle přílohy         

č. 4, 11 a důvodové zprávy předloženého materiálu 
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5) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 

městskému obvodu Slezská Ostrava ve výši 68 740 Kč na realizaci projektu “Geotechnický 

monitoring na pozemcích parc. č. 2031, 382, 381, 422, k. ú. Koblov” dle přílohy                

č. 5, 12 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 

městskému obvodu Slezská Ostrava ve výši 100 000 Kč na realizaci projektu “Chemická 

ochrana thujových porostů na ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě” dle přílohy              

č. 6, 13 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
o použití finančních prostředků ve výši 2 000 000 Kč odborem investičním Magistrátu města 

Ostravy na zpracování projektové dokumentace záměru “Cesta vody a Park nad rybníkem”     

dle přílohy č. 7 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

8) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

u města Ostravy 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ..................................................................... o 6 104 tis. Kč 

- zvyšují daňové příjmy 

pol. 1334, ORG 5998, ORJ 120 ..................................................................... o 138 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje  

§ 2334, pol. 6121, ORG 8250, ÚZ 1030, ORJ 230 ...................................... o 2 000 tis. Kč 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 503 ........................................... o 169 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 514 ........................................ o 1 067 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 520 ........................................ o 1 153 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 521 ........................................ o 1 541 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 522 ........................................... o 312 tis. Kč 

u městského obvodu Polanka nad Odrou 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 520 ........................................................ o 1 153 tis. Kč 
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- zvyšují se běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ........................................................................... o 1 153 tis. Kč 

u městského obvodu Svinov 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 522 ........................................................... o 312 tis. Kč 

- zvyšují se běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 .............................................................................. o 312 tis. Kč 

u městského obvodu Nová Ves 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 514 ........................................................ o 1 067 tis. Kč 

- zvyšují se běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ........................................................................... o 1 067 tis. Kč 

u městského obvodu Hrabová 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 521 ........................................................ o 1 541 tis. Kč 

- zvyšují se běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ........................................................................... o 1 541 tis. Kč 

u městského obvodu Slezská Ostrava 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 503 ........................................................... o 169 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 .............................................................................. o 169 tis. Kč 

  

9) doporučuje 

  
městskému obvodu Polanka nad Odrou 

zadat realizaci projektu dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 14 předloženého materiálu 

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

  

10) doporučuje 

  
městskému obvodu Svinov 

zadat realizaci projektu dle bodu 2) tohoto usnesení a přílohy č. 14 předloženého materiálu 

společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 
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11) doporučuje 

  
městskému obvodu Nová Ves 

zadat realizaci projektu dle bodu 3) tohoto usnesení a přílohy č. 14 předloženého materiálu 

společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. a zvážit možnost ponechání části pokácených 

dřevin v místě realizace projektu pro zvýšení druhové rozmanitosti v lokalitě 

  

12) doporučuje 

  
městskému obvodu Hrabová 

zadat realizaci projektu dle bodu 4) tohoto usnesení a přílohy č. 14 předloženého materiálu 

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

  

13) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

o zapracování nákladů na realizaci projektů dle bodu 5) a 6) tohoto usnesení v roce 2020        

do schváleného rozpočtu v rámci běžných výdajů městského obvodu Slezská Ostrava 

  

14) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 8) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 10 
Poskytnutí účelového daru na zabezpečení XVII. ročníku 
Celorepublikového pracovního setkání pracovníků odboru hygieny 
obecné a komunální 
  
Usnesení číslo: 01178/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelového daru ve výši 125 000 Kč pro Česká republika, organizační 

složka státu, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 

IČO: 71009167, se sídlem 70200 Ostrava-Moravská Ostrava, Na Bělidle 724/7 na konání 

XVII. ročníku Celorepublikového pracovního setkání pracovníků odboru hygieny obecné       
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a komunální dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření 

příslušné darovací smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

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

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 11 
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí 
města Ostravy na částečné pokrytí nezbytných nákladů spojených       
s výkonem činnosti dobrovolné rybářské stráže 
  
Usnesení číslo: 01179/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy 

ve výši 70 000 Kč právnické osobě: Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ostrava,   

IČO: 15502791, se sídlem Záhumenní 2144/36, Poruba, 708 00 Ostrava na částečné pokrytí 

nezbytných nákladů spojených s výkonem činnosti dobrovolné rybářské stráže dle přílohy      

č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy    

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ........................... o 70 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery spolkům 

§ 3741, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 .............. o 70 tis. Kč 
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3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

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

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 12 
Žádost Obvodního báňského úřadu o vyjádření k doplněné žádosti 
organizace Písek Ostrava s.r.o. ve věci čerpání finančních rezerv       
na sanaci a rekultivaci pozemků v dobývacím prostoru            
Polanka nad Odrou - I. etapa 
  
Usnesení číslo: 01180/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 00589/RM1822/10 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
doplněnou žádost organizace Písek Ostrava s.r.o., předloženou Obvodním báňským úřadem pro 

území krajů Moravskoslezského a Olomouckého ze dne 8. 4. 2019, pod č.j.                   

SBS 38617/2018/OBÚ-05/13, o vyjádření k čerpání finančních rezerv na sanaci a rekultivaci 

pozemků v dobývacím prostoru Polanka nad Odrou  - I. etapa dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

zaslat odpověď Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Moravskoslezského               

a Olomouckého dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 30.04.2019 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_M 25 
Dodatek ke smlouvě na certifikaci EMS se společností CERT-ACO s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01181/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 02674/RM1418/39 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku ke smlouvě příkazní č. 3198/2017/OŽP na certifikaci EMS mezi smluvními 

stranami Statutárním městem Ostravou a společností CERT-ACO s.r.o. 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Komplexní řešení odchytu holubů - Ostrava”,      
poř. č. 50/2019 
  
Usnesení číslo: 01182/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

provedení regulace populace ferálních (zdivočelých) holubů odchytem do odchytových klecí     

v jednotl. lokalitách statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu         

se společností: 

GRATTIS spol. s r.o. 

se sídlem: Anenská 65, Záblatí, 735 52 Bohumín 

IČO: 19011911 

za cenu nejvýše přípustnou 750.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 24 
Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytování služeb technické podpory 
provozu a rozvoje informačního systému BePlan 
  
Usnesení číslo: 01183/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb technické podpory provozu a rozvoje 

informačního systému BePlan se spol. ICT Brains s.r.o. se sídlem: č.p. 105, 739 45 Fryčovice, 

IČO: 28650891 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

 

  

 
RM_M 35 
Návrh smlouvy o poskytování elektronické spisové služby eSpis lite     
s Domovem pro seniory IRIS 
  
Usnesení číslo: 01184/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o poskytování elektronické spisové služby eSpis ve verzi LITE s organizací 

Domov pro seniory Iris, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace, se sídlem Rybářská 

1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO 70631824, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 22 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti          
se stavbou “Tramvajové mosty ul. Plzeňská, mosty 5,022, 5,023” 
  
Usnesení číslo: 01185/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Tramvajové mosty     

ul. Plzeňská, mosty 5,022, 5,023” mezi povinným: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 

a 

oprávněným: 

ČD - Telematika a.s. 

Pernerova 2819/2a, Praha 3, PSČ 130 00 

IČO: 61459445 

a 

investorem stavby: 

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

IČO: 00845451 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Tramvajové mosty       

ul. Plzeňská, mosty 5,022, 5,023” mezi povinným: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 

a 

oprávněným: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 61974757 

a 

investorem stavby: 

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 “Tramvajové mosty       

ul. Plzeňská, mosty 5,022, 5,023” mezi povinným: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 

a 

oprávněným: 

OVANET a.s. 

Hájkova 1100/13, Ostrava - Přívoz, PSČ 702 00 

IČO: 25857568 

a 

investorem stavby: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č.4 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Tramvajové mosty       

ul. Plzeňská, mosty 5,022, 5,023” mezi povinným: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 

a 
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oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 23 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti          
se stavbou “Kanalizace Folvarek, II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 01186/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

II. etapa” mezi vlastníky: 

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

XXXXX XXXXXXXXXX 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 “Kanalizace Folvarek,     

II. etapa” mezi vlastníkem: 

XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXX 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 “Kanalizace Folvarek,     

II. etapa” mezi vlastníky: 

XXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX 

XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX 



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 56/64  
  

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXX 

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: 

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXX XXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX 

XXXX XXX XXX XX XXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Demolice tržnice Černá louka”, poř. č. 049/2019 
  
Usnesení číslo: 01187/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

akce (demolice) nazvané „Demolice tržnice Černá louka“, na pozemcích parc. č. 115/19         

a 115/20 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu         

se společností: 

JANKOSTAV s.r.o. 

Štěpaňákova 714/31,719 00 Ostrava 

IČO: 25855581 

za cenu nejvýše přípustnou 840.308,99 Kč bez DPH 
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RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Domov pro seniory Čujkovova - vzduchotechnika”, 
poř. č. 9/2019 
  
Usnesení číslo: 01188/RM1822/19 

(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 „Domov 

pro  seniory Čujkovova,  Čujkovova 25 v Ostravě - Zábřehu - rekonstrukce vzduchotechniky“    

v rozsahu předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora                     

2. Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 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 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.08.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizací v ul. Strelkovova, Chrjukinova       
a Sarajevova”, poř. č. 047/2019 
  
Usnesení číslo: 01189/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

„Oprava kanalizací v ul. Strelkovova, Chrjukinova a Sarajevova“  v rozsahu přílohy           

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

ČIPOS Ostrava a.s. 

se sídlem: Harantova 1748/25, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČO: 28706391 

za cenu nejvýše přípustnou 1.863.935,10 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce objektu Husova 7”, poř.č. 296/2018 
  
Usnesení číslo: 01190/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00536/RM1822/9 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů                    

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

znění, na realizaci stavby ”Rekonstrukce objektu Husova 7” v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 2: 

MORYS s. r. o. 

se sídlem: Korejská 894/9, 702 00 Ostrava 

IČO: 42864771 

za cenu nejvýše přípustnou 34.837.310,88 Kč bez DPH 
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RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Cyklistická trasa E Hrušov - Vrbice”, poř. č. 11/2019 
  
Usnesení číslo: 01191/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00809/RM1822/13 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 

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

na realizaci stavby “Cyklistická trasa E Hrušov - Vrbice”, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava,           

s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 4: 

JANKOSTAV s.r.o. 

se sídlem: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava 

IČO: 25855581 

za cenu nejvýše přípustnou 6.166.273,53 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Transformace Domova Barevný svět II”, poř. č. 45/2019 
  
Usnesení číslo: 01192/RM1822/19 

(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 realizaci veřejné zakázky                    

s názvem ”Transformace Domova Barevný svět II” dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 

2. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

3. Bc. Jan Ševčík, DiS. - odbor strategického rozvoje 

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

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 



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 60/64  
  

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

3. Ing. Lenka Labajová - odbor strategického rozvoje 

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

3) schvaluje 

  
účast zástupce Centra pro regionální rozvoj České republiky jako pozorovatele (bez práva hlasu) 

na kterémkoliv jednání v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce “Transformace Domova 

Barevný svět II” 

  

4) 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 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu 

smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.09.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 9 
Uzavření smlouvy na výkon technického dozoru pro stavbu “Cyklistická 
trasa E Hrušov - Vrbice” 
  
Usnesení číslo: 01193/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní        

na výkon odborného technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti          

a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi a jeho následné aktualizace při realizaci stavby „Cyklistická trasa E Hrušov - 
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Vrbice“ se společností JACKO, projekty & vozovky s.r.o., IČO 278 00 440, se sídlem Ženíškova 

2313/1, 702 00 Ostrava, za cenu nejvýše přípustnou 254.100,- Kč vč. DPH dle přílohy           

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 10 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy    
o dílo na stavebně technického průzkumu a statického posouzení 
  
Usnesení číslo: 01194/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy o dílo na zpracování stavebně 

technického průzkumu a statického posouzení se zhotovitelem: 

MARPO s.r.o. , ul. 28.října 201, 709 00  Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 41033078 

za cenu nejvýše přípustnou 270.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 01195/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) a čl. 7, odst. (5), písm. d) obecně 

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

doplňků, k nabytí: 

• chodníku a parkovací plochy přilehlé místní komunikace na ul. Nádražní, včetně 

geometricky oddělených částí pozemků parc. č. 1256/1 a parc. č. 1254 v k. ú. Moravská 

Ostrava, 

• pozemní komunikace propojující ul. Ostrčilova a Zborovská (tj. vozovka, chodníky podél 

vozovky a vozovce přilehlé parkovací plochy) vč. pozemku parc. č. 1013/70a geometricky 

oddělené části pozemku parc. č. 1013/99 v k. ú. Moravská Ostrava, 

• pozemku parc.č. 1475/2, parc.č. 2117/5, části pozemku parc.č. 1475/1, podílu 1/12 z části 

pozemku 1475/1, podílu ve výši 1/12 na části pozemku parc.č. 1475/1, pro městský obvod 

Hošťálkovice, 

• nemovitostí (stavby garáží) a pozemků v lokalitě ul. V Zahradách vše v k. ú. Poruba (dle 
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přílohy usnesení č. 1 a č. 2 MOb Poruba), pro městský obvod Poruba 

• část pozemku parc. č. parc. č. 639/2 v k. ú. Proskovice, která se nachází pod stavbou 

cyklostezky 

 

  

 
RM_M 53 
Vyhodnocení soutěže o titul Ostravská stavba roku 2018 
  
Usnesení číslo: 01196/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) uděluje 

  
podle Statutu města Ostravy článek 36 odst. 3) 

a) titul Ostravská stavba roku 2018 stavbě: 

ZŠ Ostrava-Petřkovice, přístavba tělocvičny, výtvarné učebny a šaten 

b) Odměnu: 

Lesní park Hrabovjanka 

c) čestné uznání stavbám: 

Výstavba budovy výzkumného a inovačního centra 

Těžní budova s těžní věží větrní jámy Alexander č. 2 

Rekonstrukce stodolní 9 

d) titul Ostravská stavba roku 2018 – cena veřejnosti: 

ZŠ Ostrava-Petřkovice, přístavba tělocvičny, výtvarné učebny a šaten 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí finančního ocenění: 

za titul Ostravská stavba roku 2018 

investorovi  SMO, městský obvod Petřkovice          částku ve výši                         195.000,- Kč 

autorovi arch. řešení Ing. Jiřímu Bittnerovi               částku ve výši                         105.000,- Kč 
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za Odměnu – v pořadí druhé vyhodnocené dílo 

investorovi Janě Batelkové, Zelená Hrabová z.s. a SMO, městský obvod Hrabová 

                                                                                    částku ve výši                     97.500,- Kč 

autorovi arch. řešení Ing. Ivě Škrovové, CAPREA, Jana Batelkové a Bc. Janě Václavíkové 

                                                                                    částku ve výši                      52.500,- Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 22.05.2019 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
4) ukládá 

  
vedoucímu kanceláře primátora 

organizačně zajistit slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 28.06.2019 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 8 
Kontrola plnění usnesení rady města za měsíc březen 2019 
  
Usnesení číslo: 01197/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
předloženou kontrolu s tím, že usnesení dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu jsou splněna 

a vyřazují se z dalšího sledování 

  

 
RM_M 15 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01198/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
s kácením 9 ks lip srdčitých o obvodech kmenů 113 cm, 160 cm, 35 cm, 162 cm, 120 cm,     

138 cm,42 cm, 98 cm  a 98 cm, 5 ks jasanů ztepilých o obvodech kmenů 100 cm, 64 cm, 85 cm, 

142 cm a 93 cm, 4 ks habrů obecných o obvodech kmenů 82 cm, 72 cm, 99 cm a 94 cm,          

1 ks topolu vlašského o obvodu kmene 163 cm, rostoucích na pozemku parc.č. 2919/3 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy                

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení souhlasu  s kácením dřevin dle bodu 1) tohoto usnesení pro žadatele 

uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 26.04.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasu s kácením dřevin dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 26.04.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Nová radnice - úklidové práce”, poř. č. 066/2019 
  
Usnesení číslo: 01199/RM1822/19 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a provádění úklidových prací v objektu Nové radnice na Prokešově náměstí, vč. přístavby      

na ulici Sokolská, v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

INEX Česká republika s.r.o. 

se sídlem: Neumannova 1286/11, 412 01 Litoměřice-Předměstí 

IČO:61328987 

za jednotkové ceny uvedené v předloženém materiálu 

 


