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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 30.04.2019  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

01200/RM1822/20 RM_M 0 Schválení programu 20. schůze rady města konané 
dne 30.04.2019 

35 

01201/RM1822/20 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

45 

01202/RM1822/20 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 

45 

01203/RM1822/20 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

28 

01204/RM1822/20 RM_M 27 Smlouva o poskytnutí dotace 
z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního 
programu „Program podpory aktivit v oblasti 
kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2019” 

50 

01205/RM1822/20 RM_M 32 Schválení projektu, přijetí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na projekt Poruba myslí 
na budoucnost 

50 

01206/RM1822/20 RM_M 33 Ukončení projektu „Podzemní kontejnery 
na odpad Ostravě-Porubě“ 

50 

01207/RM1822/20 RM_M 2 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na projekt 
„Ozdravný pobyt pro děti předškolního věku 
Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, p. o.“ 

50 

01208/RM1822/20 RM_M 26 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava 
za měsíc březen 2019 

25 

01209/RM1822/20 RM_M 44 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o zajištění školení a ubytování 

25 

01210/RM1822/20 RM_M 1 Návrh Komise pro otevřenou radnici a rozvoj 
samosprávy na zpracování analýzy technického 
provedení a souvisejících nákladů pořizování 
on-line videopřenosů a záznamů ze zasedání ZMO 

01 

01211/RM1822/20 RM_M 25 Návrh termínů konání schůzí rady města 
a zasedání zastupitelstva města na 2. pololetí 2019 

28 

01212/RM1822/20 RM_M 38 Návrh na zrušení komise rady města pro sport 
a volný čas a komise pro rodinnou politiku, návrh 
na zřízení komise rady města pro sport a komise 
pro rodinu a volný čas a schválení náplní činností 
komisí rady města pro volební období 2018 - 2022 

28 

01213/RM1822/20 RM_M 40 Odvolání proti Rozsudku 28 
01214/RM1822/20 RM_M 47 Uplatnění nároku na smluvní pokuty, včetně 

bankovních záruk – „skelet” 
28 

01215/RM1822/20 RM_M 31 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
na organizační zajištění projektu „Distriktní 
konference Českých a Slovenských rotary klubů” 

01 
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01216/RM1822/20 RM_M 30 Návrh na účast statutárního města Ostravy 
na mezinárodním veletrhu nemovitostí 
a investičních příležitostí Expo Real 2019 

38 

01217/RM1822/20 RM_M 28 ITI ostravské aglomerace - výzva k předkládání 
projektových záměrů 

38 

01218/RM1822/20 RM_M 29 Souhlas se smlouvou o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
na spolufinancování projektu „Ostrava - 
Proskovice - Výstavba hasičské zbrojnice” 

38 

01219/RM1822/20 RM_M 34 Projednání návrhů usnesení Správní rady spolku 
Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. 

38 

01220/RM1822/20 RM_M 6 Návrh na odejmutí majetku ze svěření městského 
obvodu Polanka nad Odrou, převzetí do majetku 
statutárního města Ostrava 

08 

01221/RM1822/20 RM_M 8 Plán oprav v domech Zapletalova č. 1947/1, 
1937/3, 1938/5 a 1939/7, Slezská Ostrava 
a odpověď na žádost správce a spoluvlastníka 
domů Stavební bytové družstvo Nová huť 

08 

01222/RM1822/20 RM_M 9 Návrh na odejmutí pozemku parc. č. 3117 v k. ú. 
Svinov, obec Ostrava městskému obvodu Svinov 

08 

01223/RM1822/20 RM_M 10 Návrh na záměr města darovat nemovité věci 
v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

08 

01224/RM1822/20 RM_M 11 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Kunčičky, obec 
Ostrava 

08 

01225/RM1822/20 RM_M 12 Návrh na zrušení usnesení č. 03813/RM1418/57 
ze dne 03.05.2016 a návrh na schválení zásad 
pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného 
břemene - služebností k nemovitostem 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

08 

01226/RM1822/20 RM_M 13 Předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy 
na část pozemku v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, 
pro městský obvod Proskovice. Předchozí souhlas 
s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku 
v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
pro městský obvod Ostrava - Jih. 

08 

01227/RM1822/20 RM_M 14 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti s OVANET a.s. 

08 

01228/RM1822/20 RM_M 17 Návrh na vyřazení movitého majetku z výpůjčky 
HZS MSK, návrh na rozhodnutí o přebytečnosti 
a převodu movitého majetku a návrh na svěření 
movitých věcí MOb Stará Bělá, MOb Pustkovec, 
MOb Moravská Ostrava a Přívoz, MOb Polanka 
nad Odrou 

08 

01229/RM1822/20 RM_M 18 Návrh města uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemků 
včetně budovy č. p. 1674 v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 

08 

01230/RM1822/20 RM_M 20 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Koncesní 
smlouvě (spol. SAREZA) 

08 
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01231/RM1822/20 RM_M 21 Návrh na souhlas s umístěním stavby 
„Rekonstrukce Slavníkovců v Ostravě-Mar. 
Horách”, návrh na souhlas s umístěním 
cyklostojanů v k. ú. Poruba a k. ú. Poruba-sever, 
obec Ostrava 

08 

01232/RM1822/20 RM_M 23 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí 
do pozemků ve vlastnictví SMO a návrh 
na uzavření smluv o budoucích smlouvách 
o zřízení věcných břemen pro společnost GasNet, 
s.r.o. 

08 

01233/RM1822/20 RM_M 24 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Michálkovice 
a k. ú. Bartovice, obec Ostrava 

08 

01234/RM1822/20 RM_M 35 Návrh přijmout budoucí dar vodovodního řadu 
a kanalizace jednotné v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací 
a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti s Areál Dvorek s.r.o. 

08 

01235/RM1822/20 RM_M 36 Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Stará Bělá 
a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh 
směnit nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou 
a v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 

08 

01236/RM1822/20 RM_M 41 Návrh na souhlas s umístěním kabelového vedení 
NN, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene, smluv o zřízení 
věcného břemene a smlouvy o zřízení služebnosti 
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
a CROMODORA WHEELS s.r.o. 

08 

01237/RM1822/20 RM_M 42 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 08 
01238/RM1822/20 RM_M 43 Návrh na souhlas s umístěním stav. objektů, 

uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti, nájemních smluv, smluv o zřízení 
služebnosti 

08 

01239/RM1822/20 RM_M 46 Návrhy na uzavření smluv o nájmu prostoru 
sloužícího k podnikání v k. ú. Mošnov 

08 

01240/RM1822/20 RM_M 49 Návrh na souhlas se stavební úpravou nemovité 
věci v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava 

08 

01241/RM1822/20 RM_M 22 Úprava rozpočtu 07 
01242/RM1822/20 RM_M 37 Úprava rozpočtu - dodatek 07 
01243/RM1822/20 RM_MZP 3 Návrh na poskytnutí odměn za rok 2018 ředitelům 

příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Ostrava v oblasti školství 

31 

01244/RM1822/20 RM_M 3 Návrh na poskytnutí mimořádné dotace spolkům 
Padel club Ostrava z. s., Česká asociace 
amerického fotbalu z. s. a společnosti Sportovní 
agentura, a.s. 

91 

01245/RM1822/20 RM_M 16 Ocenění žákovských osobností a žákovských 
kolektivů u příležitosti Dne dětí 2019 

91 
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01246/RM1822/20 RM_M 5 Udělení předchozího souhlasu s nabytím 
nadačního příspěvku a daru do vlastnictví PLATA 
Ostrava, p. o. 

42 

01247/RM1822/20 RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí odměn za rok 2018 ředitelům 
příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Ostrava v oblasti sociální péče 
a zdravotnictví 

32 

01248/RM1822/20 RM_MZP 2 Návrh na poskytnutí odměn za rok 2018 ředitelům 
příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Ostrava v oblasti kultury 

32 

01249/RM1822/20 RM_M 45 Návrh na navýšení a změnu podmínek čerpání 
účelového příspěvku poskytnutého Národnímu 
divadlu moravskoslezskému, p. o., na rekonstrukci 
Divadla Jiřího Myrona 

42 

01250/RM1822/20 RM_M 7 Revitalizace rybníka na pozemku parc. č. 202/1 
v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

80 

01251/RM1822/20 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Oprava vodovodu 
ul. Jaklovecká”, poř. č. 63/2019 

05 

01252/RM1822/20 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Úpravna vody Nová Ves, 
sedimentační nádrže - PD a AD”, poř. č. 32/2019 

05 

01253/RM1822/20 RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Oprava vodovodu 
ul. Kotěrova”, poř. č. 64/2019 

05 

01254/RM1822/20 RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Výstavba bytového domu 
na ul. Janáčkova”, poř. č. 081/2019 

05 

01255/RM1822/20 RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Nové Lauby - zjišťovací 
archeologický výzkum III.”, poř. č. 79/2019 

05 

01256/RM1822/20 RM_M 15 Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem 
v užívání Magistrátu města Ostravy 

84 

01257/RM1822/20 RM_M 4 Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku 
v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 
sousední nemovitosti 

84 

01258/RM1822/20 RM_VZ 1 Zpracování realizační projektové dokumentace 
opravy střešního pláště celků A,B,C,D budovy 
PIANO v areálu Moravskoslezské inovační 
centrum Ostrava a.s. v Ostrava Pustkovec 

84 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_M 39 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 
bytu č. 6 v bytovém domě na ul. Horní 3033/102, 
Ostrava-Bělský Les 

08 

 RM_M 48 Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě o zajištění správy 
a výkonu dalších povinností na Přestupním uzlu 
Svinovské mosty 

09 

 RM_M 19 Návrh na záměr města nepronajmout pozemek 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 20. sch ůze rady m ěsta konané dne 30.04.2019 
  
Usnesení číslo: 01200/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 20. schůze rady města konané dne 30.04.2019 

  
 

RM_VH 1 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01201/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích č.90/2012 Sb., obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem 
Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30, IČO 25911368, jejímž jediným akcionářem 
je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., za rok 2018 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., za rok 2018 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

výroční zprávu obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., jejíž součástí je zpráva 
o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
4) schvaluje 
  

zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., za rok 2018 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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5) rozhodla 
  

o úhradě ztráty obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., za rok 2018 dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

  
6) projednala 
  

zprávu o verifikaci stanovení prémií, bonusů a mimořádných bonusů za rok 2018 a vyhodnocení 
účinnosti motivačního systému odměňování členů TOP managementu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
7) schvaluje 
  

doplatek prémií, bonusů a mimořádných bonusů členům TOP managementu společnosti 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_VH 2 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti AKORD & 
POKLAD, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01202/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., se sídlem Náměstí SNP 1, 
Ostrava-Jih, PSČ 700 30, IČO: 47973145, jejímž jediným společníkem je statutární město 
Ostrava 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu o  verifikaci stanovení prémií a bonusu za rok 2018 a vyhodnocení účinnosti 
motivačního systému odměňování členů TOP managementu dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) schvaluje 
  

doplatek prémií a bonusu členům TOP managementu společnosti dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 
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3) schvaluje 
  

auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. za rok 2018 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
4) schvaluje 
  

zprávu o činnosti obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. za rok 2018 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
5) schvaluje 
  

výroční zprávu obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. za rok 2018, jejíž součástí je 
zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
6) projednala 
  

zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
7) rozhodla 
  

o úhradě ztráty obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. za rok 2018 dle varianty 
navržené odborem veřejných zakázek a kapitálových účastí uvedené v důvodové 
zprávě předloženého materiálu 

  
 

RM_VH 3 
Výkon p ůsob nosti valné hromady obchodní spole čnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 01203/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
28 

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

s návrhem představenstva obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu na zvolení xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, do funkce člena představenstva společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. 
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2) souhlasí 
  

s obsahem návrhu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti pro nově 
navrženého člena představenstva obchodní společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. dle přílohy č. 3 
a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 27 
Smlouva o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kra je v rámci 
dota čního programu „Program podpory aktivit v obla sti kultury 
v Moravskoslezském kraji na rok 2019” 
  
Usnesení číslo: 01204/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 00613/RM1822/11 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která by měla být 
uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Stará Bělá a poskytovatelem 
Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, 
na financování z programu Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji 
na rok 2019 na projekt „Kulturní akce v městském obvodě Stará Bělá v roce 2019”  
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) žádá 
  

městský obvod Stará Bělá 
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 20.01.2020
 starosta městského obvodu Stará Bělá 
  

 
 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 32 
Schválení projektu, p řijetí dotace z rozpo čtu Moravskoslezského kraje 
na projekt Poruba myslí na budoucnost 
  
Usnesení číslo: 01205/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 00489/RM1822/9 
  
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 Poruba se sídlem Klimkovická
55/28, 708 56 Ostrava – Poruba, IČO: 00845451 a poskytovatelem dotace Moravskoslezským 
krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, na financování projektu Poruba 
myslí na  budoucnost 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: 06.01.2020
 starostka městského obvodu Poruba 
  

 
RM_M 33 
Ukončení projektu „Podzemní kontejnery na odpad Ostrav ě-Porub ě“ 

Usnesení číslo: 01206/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
50 

k usnesení č. 09931/RM1418/134 

Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

  
2) schvaluje 
  

přijetí vratky poskytnuté dotace na předfinancování projektu v rámci konečného vyúčtování 
projektu ve výši  1 013 361,45 Kč 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

rozpočtové opatření, kterým se 
zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 605 o 1 014 tis. Kč 

zvyšuje účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů na § 6409, pol. 5901, 
ÚZ 6330, ORJ 120 o 1 014 tis. Kč 

  
4) žádá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 25.03.2024
 starostka městského obvodu Poruba 
  
5) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

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

 
RM_M 2 
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpo čtu Moravskoslezského 
kraje na projekt „Ozdravný pobyt pro d ěti p ředškolního v ěku Základní 
školy a mate řské školy Ostrava-Záb řeh, Volgogradská 6B, p. o.“ 
  
Usnesení číslo: 01207/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 00617/RM1822/11 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která by měla být 
uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih a poskytovatelem 
Moravskoslezským krajem (28. října 117, 702 18  Ostrava, IČO 70890692) na financování 
z programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku (ŽPZ/04/2018)“ 
na projekt  „Ozdravný pobyt pro děti předškolního věku  Základní školy a mateřské školy 
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p. o.”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

městský obvod Ostrava-Jih  
o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 30.12.2019
 starosta městského obvodu Ostrava-Jih 
  

 
RM_M 26 
Zpráva o činnosti M ěstské policie Ostrava za m ěsíc b řezen 2019 
  
Usnesení číslo: 01208/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

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

  
 

RM_M 44 
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 ke Smlouv ě o zajišt ění školení 
a ubytování 
  
Usnesení číslo: 01209/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvám o  zajištění školení a ubytování dle vzoru  uvedeného 
v příloze č. 1 předloženého materiálu s městy a obcemi uvedenými  v příloze č. 2 předloženého 
materiálu 

  
 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 1 
Návrh Komise pro otev řenou radnici a rozvoj samosprávy na zpracování 
analýzy technického provedení a souv isejících náklad ů pořizování 
on-line videop řenosů a záznamů ze zasedání ZMO 
  
Usnesení číslo: 01210/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

návrh Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy na zpracování analýzy technického 
provedení a souvisejících nákladů pořizování on-line videopřenosů a záznamů ze zasedání ZMO

  
 

RM_M 25 
Návrh termín ů konání sch ůzí rady m ěsta a zasedání zastupitelstva 
města na 2. pololetí 2019 
  
Usnesení číslo: 01211/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

termíny konání schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na 2. pololetí 2019 
dle předloženého materiálu s úpravou 

  
 

RM_M 38 
Návrh na zrušení komise rady m ěsta pro sport a volný čas a komise 
pro rodinnou politiku, návrh na z řízení komise rady m ěsta pro sport 
a komise pro rodinu a volný čas a schválení náplní činností komisí rady 
města pro volební období 2018 - 2022 
  
Usnesení číslo: 01212/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) zrušuje 
  

komisi: 
- pro sport a volný čas 
- pro rodinnou politiku 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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2) zřizuje 
  komisi: 

- pro sport  
- pro rodinu a volný čas 

  
3) stanoví 
  počet členů komise: 

- pro sport - 13 členů 
- pro rodinu  a volný čas - 11 členů 

  
4) jmenuje 
  předsedu a členy komise pro sport 

předseda:  
- Bc. Martin Bednář, člen ZM  

členové: 
- Ing. Vladimír Cigánek, člen ZM 
- Libor Grygar, člen ZM 
- Čestmír Koller, člen ZM 
- Ing. Vít Macháček, člen ZM 
- Mgr. Michal Mariánek, člen ZM 
- Josef Videcký, člen ZM 
- xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
- xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
5) jmenuje 
  

předsedu a členy komise pro rodinu a volný čas 

předseda: 
- Mgr. Petr Mika, člen ZM 

členové: 
- Mgr. Lucie Foldynová, členka ZM 
- Margareta Michopulu, členka ZM  
- Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D., členka ZM  
- Ing. Jana Vajdíková, členka ZM 
- RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., člen ZM 
- Petr Veselka, člen ZM 
- xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 15/63 
  

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
6) schvaluje 
  

náplně činností komisí rady města pro volební období 2018 - 2022 u těchto komisí: 

- kultury 
- pro sport 
- pro vzdělávání, vědu a výzkum 
- sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti 
- pro rodinu a volný čas 
- pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém 
- životního prostředí 
- pro dopravu 
- investiční, architektury a rozvoje města 
- pro IT/IS 
- pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy 
- pro majetek a hospodářskou správu 
- pro strategický rozvoj 
- muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické 
- právní 

  
 

RM_M 40 
Odvolání proti Rozsudku 
  
Usnesení číslo: 01213/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

podat odvolání proti výroku II. a III. Rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 8,                 
č. j. 23C 144/2016-622, ze dne 23.01.2019, a to dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 47 
Uplatn ění nároku na smluvní pokuty, v četně bankovních záruk –
„skelet” 
  
Usnesení číslo: 01214/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uplatňování veškerých nároků statutárního města Ostravy na smluvní pokuty vyplývající 
z čl. X Smlouvy o zániku předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení a smlouvy o úpravě 
práva a povinností mezi jejími účastníky a prohlášení a souhlasy ev. č. 3557/2017/MJ ze dne 
14. 12. 2017 uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, společností Smart Innovation Center, 
s.r.o., IČO: 65409574, se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno a společností 
RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o., IČO: 27844960, se sídlem Výstavní 1928/9, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, z bankovní záruky poskytnuté Českou spořitelnou, a.s., se sídlem 
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782, v souladu s usnesením 
č. 00053/RM1822/3 Rady města Ostravy ze dne 20.11.2018 

  
2) rozhodla 
  

o zaslání přípisu společností Smart Innovation Center, s.r.o., IČO: 65409574, se sídlem: 
Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, a to dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 31 
Návrh na poskytnutí ú čelové neinvesti ční dotace na organiza ční 
zajišt ění projektu „Distriktní konference Českých a Slovenských rotary 
klub ů” 
  
Usnesení číslo: 01215/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava ve výši         
50 000 Kč spolku Rotary International Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika, z.s. 
se sídlem Dusíkova 4829/16, Jihlava, PSČ: 586 01, IČO: 865 951 30, na organizační zajištění 
projektu „Distriktivní konference Českých a Slovenských rotary klubů” dle přílohy č. 1 
a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
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2) rozhodla 
  

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- sníží běžné výdaje na § 2143, pol. 5909, ÚZ 7117, ORJ 221 o 50 000 Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 3900, pol. 5222, ÚZ 7117, ORJ 221 o 50 000 Kč 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy mezi: statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo nám. 8,        
729 30 Ostrava 25, IČO 00845451, a spolkem Rotary International Distrikt 2240 České 
republiky a Slovenské republiky, z.s., se sídlem Dusíkova 4829/16, Jihlava, PSČ: 586 01,        
IČO: 865 951 30,  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

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

 
RM_M 30 
Návrh na ú čast statutárního m ěsta Ostravy na mezinárodním veletrhu 
nemovitostí a investi čních p říležitostí Expo Real 2019 
  
Usnesení číslo: 01216/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

záměr účasti statutárního města Ostravy na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních 
příležitostí Expo Real 2019 v Mnichově  

  
2) souhlasí 
  

s pronájmem výstavní plochy pro statutární město Ostrava na mezinárodním veletrhu 
nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real 2019 v Mnichově  

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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3) svěřuje 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru strategického rozvoje 
zajistil pronájem výstavní plochy a s tím související služby na mezinárodním veletrhu 
nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real 2019 v Mnichově, formou vystavení 
objednávek s maximální výší plnění 2,5 mil. Kč bez DPH 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 27.09.2019
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru strategického rozvoje, 
aby zajistil podpis objednávek dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 27.09.2019
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
5) pověřuje 
  

vedoucího odboru strategického rozvoje 
jednáním s potenciálními partnery o společné účasti v expozici statutárního města Ostravy 
na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real 2019 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 27.09.2019
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
6) ukládá 
  

vedoucímu odboru strategického rozvoje 
zabezpečit  prostřednictvím odboru veřejných zakázek a kapitálových MMO účastí konání 
výběrového řízení/výběrových řízení na zajištění realizace expozice spojené s účastí 
statutárního města Ostravy a jeho partnerů na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních 
příležitostí Expo Real 2019  

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 27.09.2019
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
7) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o společné expozici a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2019 mezi 
statutárním městem Ostrava a 
Moravskoslezský krajem, 
se sídlem 28. října 117, Ostrava, PSČ 702 18, IČO 70890692 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  



Statutární město Ostrava 
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8) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, a Mgr. Zuzany Bajgarové, 
náměstkyně primátora, do SRN (Mnichov) ve dnech 06.-09.10.2019 za účelem reprezentace 
města na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí EXPO REAL 2019 

  
9) schvaluje 
  

úhradu finančních nákladů souvisejících se zahraniční pracovní cestou Ing. Tomáše Macury, 
MBA, primátora, a Mgr. Zuzany Bajgarové, náměstkyně primátora, dle zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů 

  
10) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, a náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 8) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 31.10.2019
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_M 28 
ITI ostravské aglomerace - výzva k p ředkládání projektových zám ěrů 
  
Usnesení číslo: 01217/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

text výzvy Nositele ITI zaměřené na „Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání II” 
k předkládání projektových záměrů pro opatření 1.1.1 Vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu 
na zaměstnání v technických, řemeslných a přírodovědných oborech a rozvoj klíčových 
přenositelných kompetencí pro uplatnění na trhu práce ve vazbě na výzvu č. 66 Řídicího orgánu 
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 
vyhlásit výzvu Nositele ITI zaměřené na „Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání II” 
k předkládání projektových záměrů pro opatření 1.1.1 Vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu 
na zaměstnání v technických, řemeslných a přírodovědných oborech a rozvoj klíčových 
přenositelných kompetencí pro uplatnění na trhu práce ve vazbě na výzvu č. 66 Řídicího orgánu 
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Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 02.05.2019
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 29 
Souhlas se smlouvou o poskytnut í dotace z rozpo čtu 
Moravskoslezského kraje na spolufinancování projekt u „Ostrava -
Proskovice - Výstavba hasi čské zbrojnice” 
  
Usnesení číslo: 01218/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 09189/RM1418/128 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s přijetím dotace a uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 
Ostrava, IČO: 70890692, na spolufinancování projektu „Ostrava - Proskovice - Výstavba 
hasičské zbrojnice” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem 
se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, na spolufinancování projektu „Ostrava 
- Proskovice - Výstavba hasičské zbrojnice” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit k rozhodnutí zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 22.05.2019
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_M 34 
Projednání návrh ů usnesení Správní rady spolku Řemeslný inkubátor 
Ostrava z. s. 
  
Usnesení číslo: 01219/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

na straně statutárního města Ostravy zprávu dozorčí rady spolku Řemeslný inkubátor Ostrava 
z. s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

na straně statutárního města Ostravy se schválením roční účetní závěrky spolku Řemeslný 
inkubátor Ostrava z. s. za účetní období roku 2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) souhlasí 
  

na straně statutárního města Ostravy se schválením zprávy o hospodaření spolku Řemeslný 
inkubátor Ostrava z. s. za rok 2018 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) souhlasí 
  

na straně statutárního města Ostravy se zasláním vytýkacího dopisu spolku Provoz Hlubina 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 6 
Návrh na odejmutí m ajetku ze sv ěření městského obvodu Polanka 
nad Odrou, p řevzetí do majetku statutárního m ěsta Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01220/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o  návrhu na odejmutí majetku ze svěření městského obvodu Polanka nad Odrou 
v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní  zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a to: 
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mostního objektu přes vodoteč Mlýnka umístěného na pozemcích p. č. 3132/5, 3132/6, 3133/7, 
3136/1, 3136/8, 3141/1, 3143/1, 3143/5 a 3147/2 vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 
v účetní hodnotě 524.200,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o převzetí mostního objektu přes vodoteč Mlýnka umístěného na pozemcích p. č. 3132/5, 
3132/6, 3133/7, 3136/1, 3136/8, 3141/1, 3143/1, 3143/5 a 3147/2 vše v k. ú. Polanka nad Odrou, 
obec Ostrava, od městského obvodu Polanka nad Odrou v účetní hodnotě 524.200,- Kč 
za předpokladu, že zastupitelstvo města rozhodne o odejmutí předmětného mostního objektu  

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města návrh na odejmutí majetku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 22.05.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  
4) svěřuje 
  

pravomoc magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 
podepsal předávací protokol   dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky, 
že zastupitelstvo města rozhodne dle bodu 1) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 10.06.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 8 
Plán oprav v domech Zapletalova č. 1947/1, 1937/3, 1938/5 a 1939/7, 
Slezská Ostrava a odpov ěď na žádost správce a spoluvlastníka dom ů 
Stavební bytové družstvo Nová hu ť 
  
Usnesení číslo: 01221/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

zprávu o činnosti správce za rok 2018 a o stavu domů Zapletalova 1947/1, 1937/3, 1938/5 
a 1939/7, Slezská Ostrava, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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2) souhlasí 
  

s návrhem plánu oprav Stavebního bytového družstva Nová huť na rok 2019 pro bytové domy 
na ul. Zapletalova č. 1947/1, 1937/3, 1938/5 a 1939/7, Ostrava - Slezská Ostrava, podle návrhu 
uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  
3) požaduje 
  

v roce 2019 u bytových domů na ul. Zapletalova č. 1937/3 a 1938/5, Ostrava - Slezská 
Ostrava provedení generální opravy i zbývajících 12 ks balkónů, tj. celkem generální 
oprava 24 ks balkónů 

  
4) schvaluje 
  

znění dopisu adresovaného Stavebnímu bytovému družstvu Nová huť dle přílohy č. 9 
předloženého materiálu s úpravou a jeho zaslání adresátovi 

  
 

RM_M 9 
Návrh na odejmutí pozemku parc. č. 3117 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
městskému obvodu Svinov 
  
Usnesení číslo: 01222/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o odejmutí pozemku parc. č. 3117, jehož součástí je stavba č. p. 1152  v k. ú. Svinov, 
obec Ostrava, v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze svěření městskému obvodu Svinov  

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 22.05.2019
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 10 
Návrh na zám ěr města darovat nemovité v ěci v k. ú. Polanka nad Odrou, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01223/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města darovat části nemovitých věcí 
- část pozemku parc. č. 376/2 o výměře 2 m2 v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Polanka nad Odrou, 
která je dle geometrického plánu č. 3024-91/2014 vyhotoveného pro k. ú. Polanka nad Odrou, 
označena jako pozemek parc. č. 376/3 v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 
- část pozemku parc. č. 385 o výměře 1 m2 v k. ú. Polanka nad Odrou, obec 
Ostrava,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Polanka 
nad Odrou, která je dle geometrického plánu č. 3024-91/2014 vyhotoveného pro k. ú. Polanka 
nad Odrou označena jako pozemek parc. č. 385/2 v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 
Moravskoslezskému kraji se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 

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

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 22.05.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 11 
Návrh koupit nemovité v ěci v k. ú. Kun čičky, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01224/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

- parc. č. 1045/1, 
- parc. č. 1048, 
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od vlastníka 1. Reality Tradeslav s.r.o., IČO 277 68 066, sídlo Jana Šoupala 1597/3, 708 00 
Ostrava-Poruba, za cenu obvyklou v celkové výši 988.600,- Kč 

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

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 22.05.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 12 
Návrh na zrušení usnesení č. 03813/RM1418/57 ze dne 03.05.2016 
a návrh na schválení zásad pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného 
břemene - služebností k nemovitostem ve vlastnictví statutárn ího m ěsta 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01225/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) zrušuje 
  

bod 2) svého usnesení č. 03813/RM1418/57 ze dne 03. 05. 2016 - příloha č. 1 předloženého 
materiálu, kterým stanovila: 

- „Zásady pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene - služebností k pozemkům 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy dotčeným stavbami inženýrských sítí” dnem           
01. 06. 2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

- „Zásady pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene - služebností k pozemkům 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy zatíženým stavbami a právy jiných osob” dnem     
01. 06. 2016 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

- „Zásady pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene - služebností k pozemkům 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy dotčeným stavbami inženýrských sítí” s účinností 
od 01. 06. 2019 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

- „Zásady pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene - služebností k pozemkům 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy zatíženým stavbami a právy jiných osob” s účinností 
od 01. 06. 2019 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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RM_M 13 
Předchozí souhlas s uzav řením nájemní smlouvy na část pozemku 
v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, pro m ěstský obvod Proskovice. 
Předchozí souhlas s uzav řením nájemní smlouvy na část p ozemku 
v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava pro m ěstský obvod Ostrava - Jih.
  
Usnesení číslo: 01226/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

pro městský obvod Proskovice, se sídlem Světlovská 2/82, 724 00 Ostrava - Proskovice 
předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 650/1, trvalý travní 
porost o výměře 10 000 m2 svěřený tomuto městskému obvodu v k. ú. Proskovice, obec Ostrava 
(ul. Staroveská x Nad Strouhou) 
s paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za účelem využití této části pozemku pro pastvu čtyř koní, na dobu určitou 10-ti let, 
a to v souladu s ustanovením článku 7, odst. (9), písmene u) bod 4 Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků  

  
2) vydává 
  

pro statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30 
Ostrava - Hrabůvka 
předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku svěřený tomuto městskému 
obvodu parc. č. 266, ost. plocha - jiná plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Dubina u Ostravy, obec 
Ostrava (ul. Horní) 
s 
AUTOMONT CSW, spol. s r.o. 
se sídlem: Horní 3023/122, Bělský Les, 700 30 Ostrava 
IČO: 410 34 511 
za účelem zajištění smluvního vztahu užívání části pozemku, na kterém je umístěný volně stojící 
totem pohonných hmot, 

v souladu s ustanovením čl. 7, odst. (9) písmene u), bod 1 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 
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RM_M 14 
Návrh na z řízení služebnosti a uzav ření smlouvy o z řízení služebnosti 
s OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 01227/RM1822/20 

(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. 1581/54 - zastavěná plocha a nádvoří, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

OVANET a.s. 
se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO: 25857568 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě k pozemku: 

parc. č. 3735/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

OVANET a.s. 
se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO: 25857568 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

p. p. č. 1079/6 - ostatní plocha, dráha, 
p. p. č. 1079/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1079/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1079/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1079/32 - ostatní plocha, silnice, 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s oprávněným: 
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OVANET a.s. 
se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO: 25857568 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě k pozemku: 

p. p. č. 750 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s oprávněným: 

OVANET a.s. 
se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO: 25857568 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

p. p. č. 184/32 - ostatní plocha, jiná plocha,  
p. p. č. 750 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 751/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1204 - ostatní plocha, jiná plocha,  
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s oprávněným: 

OVANET a.s. 
se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO: 25857568 

dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 
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RM_M 17 
Návrh na vy řazení movitého majetku z výp ůjčky HZS MSK, návrh 
na rozhodnutí o p řebyte čnosti a p řevodu movitého majetku a návrh 
na svěření movitých v ěcí MOb Stará B ělá, MOb Pustkovec, 
Mob Moravská Ostrava a P řívoz, MOb Polanka nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 01228/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vyřazení movitého majetku ze smlouvy o výpůjčce ev. č. 1654/2003/MJ ze dne 31. 12. 2003 
uzavřené s Českou republikou - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, se sídlem 
Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO  708 84 561 (jako vypůjčitel), ve znění dodatků 
č. 1 - 31, dle přílohy č.  2  předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

- o přebytečnosti použitých movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
specifikovaných v příloze č. 2 tohoto materiálu a to: 
a) osobního automobilu VW Caddy Life combi, RZ 5T3 2488, rok výroby 2007, inv. č. 113527 
b) nákladního automobilu skříňového VW Caddy 1,4 pick-up, RZ 6T0 1733, rok výroby 
2008, inv. č. 117910 
c) nákladního automobilu skříňového VW Caddy 1,4 pick-up, RZ 6T0 1734, rok výroby 
2008, inv. č. 117912 
d) nákladního automobilu skříňového VW Caddy 1,4 pick-up, RZ 6T0 1735, rok výroby 2008, 
inv. č. 117911 
e) speciálního automobilu - požárního N2 Avia, RZ OVC 68-98, rok výroby 2000,  inv. č. 68556
f) speciálního automobilu skříňového N2 Avia, RZ OVC 69-16, rok výroby 1974, inv. č. 67760 
g) speciálního automobilu skříňového - požárního N2 Avia, RZ OVA 31-83, rok výroby 1977, 
inv. č. 67785 
h) speciálního automobilu skříňového - požárního N2 Avia, RZ OVB 40-02, rok výroby 
1988, inv. č. 67787 

  
3) rozhodla 
  

- označit osobní automobil VW Caddy Life combi, RZ 5T3 2488, rok výroby 2007,           
inv. č. 113527 (specifikovaný v bodě 1) písm. a) tohoto usnesení) jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Stará Bělá dle ust. čl. 9 odst. 1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky          
č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

- označit nákladní automobil skříňový, VW Caddy 1,4 pick-up, RZ 6T0 1733, rok výroby 2008, 
inv. č. 117910 (specifikovaný v bodě 1) písm. b) tohoto usnesení) jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Pustkovec dle ust. čl. 9 odst. 1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky             
č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 
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- označit nákladní automobil skříňový, VW Caddy 1,4 pick-up, RZ 6T0 1734, rok výroby 2008, 
inv. č. 117912 (specifikovaný v bodě 1) písm. c) tohoto usnesení) jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle ust. čl. 9 odst. 1) písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

- označit nákladní automobil skříňový, VW Caddy 1,4 pick-up, RZ 6T0 1735, rok výroby 2008, 
inv. č. 117911 (specifikovaný v bodě 1) písm. d) tohoto usnesení) jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Polanka nad Odrou dle ust. čl. 9 odst. 1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky 
č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  
4) svěřuje 
  

pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru hospodářské 
správy zajistil úkony související s fyzickým převzetím a předáním použitých movitých věcí 
a podepsal protokoly o převzetí a předání movitého majetku specifikovaného v příloze č. 2 
předloženého materiálu dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení  

  
 

RM_M 18 
Návrh m ěsta uzav řít smlouvu o výp ůjčce pozemk ů včetně budovy 
č. p. 1674 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01229/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce na  pozemky: 
- parc. č. 2640/37 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 1674, 
- parc. č. 2640/17 - ostatní plocha, zeleň 
- parc. č. 2640/18 - ostatní plocha, zeleň 
- parc. č. 2640/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

se spolkem Pestré vrstvy, z.s. 
Jana Maluchy 202/49, Dubina, 700 30 Ostrava 
IČO: 066 64 814 

za účelem uspořádání vlastivědného festivalu 

v termínu od 10. 5. 2019 do 19. 5. 2019 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 20 
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 ke Koncesní smlouv ě (spol. SAREZA) 
  
Usnesení číslo: 01230/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke koncesní smlouvě ev. č. 2987/2009/ŠK/LPO  
ze dne 1. 1. 2010 uzavřené mezi statutárním městem Ostrava 

a 

společností 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava 
IČO: 25385691, 

kterým se upravují práva a povinnosti týkající se přefakturace nákladů za vodné a stočné, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 21 
Návrh na souhlas s umíst ěním stavby „Rekonstrukce Slavníkovc ů 
v Ostrav ě-Mar. Horách”, návrh na souhlas s umíst ěním cyklostojan ů 
v k. ú. Poruba a k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01231/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním stavby  „Rekonstrukce ulice Slavníkovců Ostrava – Mariánské Hory”, realizované 
mj. na části pozemku p. p. č. 751/9 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

dle koordinační situace stavby, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 

pro žadatele městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

  
2) souhlasí 
  

s umístěním cyklostojanů v rámci akce „Sdílení kol - bikesharingu”, umístěné na: 

- části pozemku parc. č. 1579/6 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 
- části pozemku parc. č. 1649/1 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 
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dle zákresů, které jsou přílohou č. 5 předloženého materiálu, 

pro žadatele městský obvod Poruba 

  
 

RM_M 23 
Návrh na souhlas s umíst ěním inženýrských sítí do pozemk ů 
ve vlastnictví SMO a návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách 
o zřízení věcných b řemen pro spole čnost GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01232/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním  NTL plynovodu do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 224/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 751/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 751/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

pro: 

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

v rámci stavby „REKO MS Ostrava Mar. Hory 1. část” 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - zřízení 
a provozování NTL plynovodu v pozemcích: 

p. p. č. 224/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 751/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 751/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

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

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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3) souhlasí 
  

s umístěním: 

- NTL plynovodu do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 
p. č. st. 5 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 
p. p. č. 224/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 750 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 91/1 - zahrada, 
p. p. č. 737/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
vše v k. ú. Mariánské Hory obec Ostrava, 

- STL plynovodu do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 
p. p. č. 351/10 - ostatní plocha, zeleň, 
p. p. č. 351/13 - ostatní plocha, zeleň, 
p. p. č. 354/18 - ostatní plocha, zeleň, 
p. p. č. 354/40 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 501/1 - ostatní plocha, neplodná půda, 
p. p. č. 1128/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1453 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 1479 - ostatní plocha, zeleň, 
vše v k. ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava, 
p. p. č. 5/63 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 224/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oba v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

- nadzemního posilovacího regulačního zařízení včetně jeho součástí a příslušenství do pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 
p. p. č. 224/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

pro: 

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

v rámci stavby „REKO MS Ostrava Mar. Hory 2. část” 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene: 
 - zřízení a provozování NTL plynovodu v pozemcích: 
p. č. st. 5 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 
p. p. č. 224/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 750 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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p. p. č. 91/1 - zahrada, 
p. p. č. 737/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  
vše v k. ú. Mariánské Hory obec Ostrava, 

- zřízení a provozování STL plynovodu v pozemcích: 
p. p. č. 351/10 - ostatní plocha, zeleň, 
p. p. č. 351/13 - ostatní plocha, zeleň, 
p. p. č. 354/18 - ostatní plocha, zeleň, 
p. p. č. 354/40 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 501/1 - ostatní plocha, neplodná půda, 
p. p. č. 1128/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1453 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 1479 - ostatní plocha, zeleň, 
vše v k. ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava, 
p. p. č. 5/63 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 224/55  - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oba v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

- zřízení a provozování nadzemního posilovacího regulačního zařízení včetně jeho součástí 
a příslušenství v pozemku: 
p. p. č. 224/55  - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

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

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 24 
Návrh koupit nemovité v ěci v k. ú. Michálkovice a k. ú. Bartovice, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01233/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

 - pozemek p. p. č. 347/1, 
- část pozemku p. p. č. 606, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 312 m2, 
která je dle geometrického plánu č. 2177-359/2018 oddělena a nově označena jako pozemek 
p. p. č. 606/2, ost. plocha, ost. komunikace, od podílových spoluvlastníků: 
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- xxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxxxxxx (spoluvlastnické podíly ve výši 1/2 na každém z obou 
pozemků) a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxxxxx (spoluvlastnické podíly ve výši 1/2 
na každém z obou pozemků), oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

za ceny obvyklé v celkové výši 174.560,- Kč, přičemž ceny obvyklé spoluvlastnického podílu 
1/2 obou pozemků činí 87.280,- Kč, s tím, že současně statutární město Ostrava uhradí i náklady 
na výmaz zástavního práva smluvního z listu vlastnictví č. 1762 pro k. ú. Michálkovice, obec 
Ostrava, ve výši 6.000,- Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, to vše za podmínky, 
že před podpisem kupní smlouvy bude z výše uvedeného listu vlastnictví vymazáno zástavní 
právo smluvní 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovitou věc v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to část pozemku             
p. p. č. 347/6, zahrada, o výměře 37 m2, která je dle geometrického plánu č. 2139-159/2018 
oddělena a nově označena jako pozemek p. p. č. 347/11, ost. plocha, ost. komunikace, 
od vlastníka: 

- xxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za cenu obvyklou ve výši 15.450,- Kč 

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

  
3) souhlasí 
  

s návrhem koupit dva spoluvlastnické podíly, každý ve výši 1/4 pozemku parc. č. 456/6,          
k. ú. Bartovice, obec Ostrava, od podílových spoluvlastníků: 

- xxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- xxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za cenu obvyklou v celkové výši 62.960,- Kč, přičemž cena obvyklá spoluvlastnického podílu  
ve výši 1/4 činí 31.480,- Kč s tím, že statutární město Ostrava rovněž uhradí i úhradu           
za bezesmluvní užívání pozemku parc. č. 456/6 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,               
a to od 30. 8. 2015 do dne právních účinků vkladu vlastnického práva k předmětu převodu       
do katastru nemovitostí, a to částku ve výši 14,65 Kč/m2/rok 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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4) souhlasí 
  

s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit: 

- nemovité věci, uvedené v bodě 1) a 2), jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Michálkovice  
- nemovité věci, uvedené v bodě 3) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Radvanice a Bartovice 

dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava 
nabude do svého vlastnictví  

  
5) souhlasí 
  

s tím, aby zastupitelstvo města označilo: 

-  nemovité věci, uvedené v bodě 1) a 2), jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Michálkovice  
-  nemovité věci, uvedené v bodě 3) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Radvanice a Bartovice 

dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava 
nabude do svého vlastnictví  

  
6) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 22.05.2019
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 35 
Návrh p řijmout budoucí dar vodovodního řadu a kanalizace jednotné   
v k. ú. Poruba, obec Ostrava a uzav řít smlouvu o budoucí smlouv ě 
darovací a smlouvu o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti s Areál 
Dvorek s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01234/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o přijetí budoucího daru  vodovodního řadu PE 100 D 110  v  celkové předpokládané 
délce   86 m a kanalizace jednotné DN 250 celkové předpokládané délky 83 m, 
které budou vybudovány v rámci stavby „Bytové domy Poruba, SO 04 - Vodovod, SO 06 -
Kanalizace jednotná”  a uloženy v pozemcích k. ú. Poruba, obec Ostrava (viz příloha č. 1A,    
č. 1B), a to: 
- parc. č. 899/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc. č. 900 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc. č. 944 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc. č. 2981/9 - ostatní plocha, zeleň 
a o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s budoucím dárcem 
Areál Dvorek s.r.o. 
se sídlem Lihovarská 689/40a, Kunčičky, 718 00 Ostrava 
IČO: 067 18 639 

  
2) rozhodla 
  

na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě vodovodního řadu PE 100 D 110 a jednotné kanalizace DN 250 k pozemku: 

parc. č. 2981/9 - ostatní plocha, zeleň 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

Areál Dvorek s. r. o. 
se sídlem Lihovarská 689/40a, Kunčičky, 718 00 Ostrava, 
IČO 259 03 101, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 36 
Návrh prodat nemovité v ěci v k. ú. Stará B ělá a v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
obec Ostrava, návrh sm ěnit nemovité v ěci v k. ú. Záb řeh nad Odrou      
a v k. ú. Záb řeh-VŽ, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01235/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem prodat  

část pozemku parc. č. 2599/7, orná půda o výměře 112 m2 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava,       
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu,                  
která je dle geometrického plánu č. 3379-544/2018, vyhotoveného pro k. ú. Stará 
Bělá, označena  jako díl a), sloučena do pozemku parc. č. 2599/8, orná půda     

do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za kupní cenu ve výši 40.320,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu   

  
2) souhlasí 
  

s návrhem prodat  část pozemku p. p. č. 116, zahrada o výměře 95 m2 v k. ú. Zábřeh            
nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému 
obvodu, která je dle geometrického plánu č. 3489-318/2018, vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh   
nad Odrou, nově označena jako pozemek p. p. č. 116/2, zahrada 

do vlastnictví Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. - okresního mysliveckého spolku 
Ostrava 
se sídlem Starobělská 461/103, Zábřeh, 703 00 Ostrava, IČO: 677 77 511 

za kupní cenu ve výši 79.350,- Kč + DPH v zákonné výši 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu   

  
3) souhlasí 
  

s návrhem směnit 

níže uvedenou nemovitou věc v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu, a to: 
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- část pozemku p. p. č. 116, zahrada o výměře 325 m2, která je dle geometrického           
plánu č. 3489-318/2018, vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh nad Odrou, nově označena              
jako pozemek p. p. č. 116/1, zahrada 

za 

níže uvedené nemovité věci ve vlastnictví společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.,         
Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30, IČO: 259 11 368, a to: 

- pozemek p. p. č. 2999/1 
- pozemek p. p. č. 2999/2 
- pozemek p. p. č. 2999/3 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

- pozemek p. p. č. 1005/6 
- pozemek p. p. č. 1005/9 
- pozemek p. p. č. 1005/28 
v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 

za podmínky, že VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. zaplatí statutárnímu městu Ostrava rozdíl v cenách 
předmětů směny ve výši 4.600,- Kč  

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 9 předloženého materiálu   

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 22.05.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 41 
Návrh na souhlas s umís těním kabelového vedení NN, uzav ření smlouvy 
o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene, smluv o z řízení věcného 
břemene a smlouvy o z řízení služebnosti k pozemk ům ve vlastnictví 
statutárního m ěsta Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. a CROMODORA 
WHEELS s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01236/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního kabelového vedení NN v pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 
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parc. č. 1649/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Poruba-sever, 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-Poruba 1623/1, NNk” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení      
a provozování podzemního kabelového vedení NN k pozemku: 

parc. č. 1649/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Poruba-sever, 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) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení  
a provozování podzemního kabelového vedení  NN v pozemcích ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 

parc. č. 1661/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1661/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v  k. ú. Kunčičky, 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 

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení  
a provozování podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV včetně přípojkové skříně na pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 825/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 
v  k. ú. Poruba, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
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se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035  

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě -
podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, podzemního kabelového vedení 2x VN 
22 kV  v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 1340/29 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 1340/96 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

včetně předávací stanice na pozemku p. p. č. 1340/29 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov a užívání 
části pozemku p. p. č. 1340/29 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov pro přístup a příjezd k předávací 
stanici 

s oprávněným: 

CROMODORA WHEELS s.r.o. 
se sídlem Průmyslová 369, 742 51 Mošnov, IČO: 27779017 

dle přílohy č. 12 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 42 
Návrh na uzav ření smlouvy o výp ůjčce 
  
Usnesení číslo: 01237/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 48 m2  v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s Křesťanskou a demokratickou unií - Československou stranou lidovou, se sídlem 120 00 Praha, 
Karlovo náměstí 317/5, IČO 004 42 704 

za účelem umístění obytného vozu a skákacího hradu v rámci volební kampaně KDU-ČSL 
pro volby do Evropského parlamentu 

na dobu určitou v době od 2. 5. 2019 16.00 hodin do 2. 5. 2019 18.00 hodin 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 43 
Návrh na souhlas s umíst ěním stav. objekt ů, uzavření smluv o budoucí 
smlouv ě o zřízení služebnosti, nájemních smluv, smluv o z řízení 
služebnosti 
  
Usnesení číslo: 01238/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním stavebních objektů do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- vodovodní přípojky do pozemku parc. č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace           
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
- kanalizační přípojky do pozemků parc. č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace,         
parc. č. 3725 - zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
- dešťové kanalizace do pozemků parc. č. 3550/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace,          
parc. č. 3719/2 – ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 3725 – zastavěná plocha a nádvoří, 
všechny v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
- zateplení stavby: Moravská Ostrava, č.p. 2015, jiná st., která je součástí pozemku parc. č. 3717 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, do pozemků parc. č. 3550/3 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc. č. 3719/2 – ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 3725 – zastavěná plocha 
a nádvoří, všechny v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

pro investora: 
KRASSPOL a. s. 
se sídlem Muglinovská 2015/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 646 09 847, 

v rámci stavby „Multifunkční dům Muglinovská 10”, dle situace z projektové dokumentace, 
která je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti vodovodní 
přípojky, kanalizační přípojky, dešťové kanalizace, užívání pozemků pro umístění zateplení 
stavby: Moravská Ostrava, č. p. 2015, jiná st., která je součástí pozemku parc. č. 3717 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, k pozemkům: 

- parc. č. 3550/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc. č. 3719/2 – ostatní plocha, jiná plocha, 
- parc. č. 3725 – zastavěná plocha a nádvoří, 
všechny v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 
KRASSPOL a. s. 
se sídlem Muglinovská 2015/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 646 09 847, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků, a to: 

- parc. č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 68,54 m2, 
- parc. č. 3719/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27,036 m2, 
- parc. č. 3725 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 77,123 m2, 
všechny v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s nájemcem: 
KRASSPOL a. s. 
se sídlem Muglinovská 2015/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 646 09 847, 

za účelem prací spojených se statickým zajištěním základů a štítových stěn, redimenzace 
stávající vodovodní přípojky, opravy stávající dešťové kanalizace, provedení hydroizolace 
a zateplení stavby: Moravská Ostrava, č.p. 2015, jiná st., která je součástí pozemku parc. č. 3717 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, jehož vlastníkem je nájemce v rámci stavby 
„Multifunk ční dům Muglinovská 10” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok tj. 15.543,- Kč ročně 

nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí dnem, 
který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti: 
- zřízení, vedení, provozování a údržby 
vodovodní přípojky v pozemku parc. č. 3550/3 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
kanalizační přípojky v pozemcích parc. č. 3550/3, prac. č. 3725, oba v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, 
dešťové kanalizace v pozemcích parc. č. 3550/3, parc. č. 3719/2 a parc. č. 3725, všechny v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 
- užívání části pozemků parc. č. 3550/3, parc. č. 3719/2 a parc. č. 3725, všechny v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava pro umístění a údržbu zateplení stavby: Moravská Ostrava, č. p. 2015, jiná 
st., která je součástí pozemku parc. č. 3717 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 3717 - zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je stavba: Moravská Ostrava č.p. 2015, jiná st. v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště 
Ostrava, na listu vlastnictví č. 2214 do veřejného seznamu, nejpozději však 31. 12. 2022 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) souhlasí 
  

s umístěním přípojky dešťové kanalizace do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy:

parc. č. 253/1 – ostatní plocha, zeleň 
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 

pro investora: 
SUNGWOO HITECH s. r. o. 
se sídlem Na Rovince 895, Hrabová, 720 00 Ostrava 
IČO 268 69 918, 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 44/63 
  

v rámci stavby „Rozšíření administrativní budovy”, dle situace z projektové dokumentace, 
která je přílohou č. 4/2 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
přípojky dešťové kanalizace k pozemku: 

parc. č. 253/1 – ostatní plocha, zeleň 
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 
SUNGWOO HITECH s. r. o. 
se sídlem Na Rovince 895, Hrabová, 720 00 Ostrava 
IČO 268 69 918, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
6) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 253/1 - ostatní 
plocha, zeleň o výměře 25 m2 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 

s nájemcem: 
SUNGWOO HITECH s. r. o. 
se sídlem Na Rovince 895, Hrabová, 720 00 Ostrava 
IČO 268 69 918, 

za účelem vybudování inženýrské sítě - přípojky dešťové kanalizace na předmětu nájmu v rámci 
stavby „Rozšíření administrativní budovy” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok tj. 2.250,- Kč ročně 

nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí dnem, 
který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě - přípojky dešťové 
kanalizace v pozemku parc. č. 253/1 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava ve prospěch každého 
vlastníka pozemku parc. č. 304/20 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, do veřejného seznamu, 
nejpozději však 31. 12. 2022 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
7) rozhodla 
  

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizace DN 400 
k pozemku: 
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parc. č. 1755/1 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

xxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
8) rozhodla 
  

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizace DN 300 
k pozemku: 

parc. č. 1756/6 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

manželé 
xxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 46 
Návrhy na uzav ření smluv o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 
v k. ú. Mošnov 
  
Usnesení číslo: 01239/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově 
č. p. 314, která je součástí pozemku p. č. st. 454 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

s nájemcem NNR GLOBAL LOGISTICS OK LIMITED, organizační složka  
se sídlem Praha 6 - Ruzyně, Dědinská 893/29, PSČ: 161 00, IČO: 285 43 190 

na dobu neurčitou s výší nájemného 800,- Kč/m2/rok 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově 
č. p. 314, která je součástí pozemku p. č. st. 454 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

s nájemcem J.T.S Aviation Europe, s.r.o. 
se sídlem č. p. 314, 742 51 Mošnov, IČO: 013 90 813 

na dobu neurčitou s výší nájemného 800,- Kč/m2/rok 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově 
č. p. 314, která je součástí pozemku p. č. st. 454 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

s nájemcem NANO Detox, s.r.o. 
se sídlem č. p. 314, 742 51 Mošnov, IČO: 015 36 087 

na dobu neurčitou s výší nájemného 800,- Kč/m2/rok 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově 
č. p. 314, která je součástí pozemku p. č. st. 454 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

s nájemcem Mitutoyo Česko s.r.o. 
se sídlem Teplice 1, Dubská 1626, PSČ: 415 01, IČO: 254 58 400 

na dobu neurčitou s výší nájemného 800,- Kč/m2/rok za kancelářské prostory a 400,- Kč/m2/rok 
za ostatní prostory  

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově 
č. p. 314, která je součástí pozemku p. č. st. 454 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

s nájemcem Radimem Markem 
se sídlem 742 21 Kopřivnice, I. Šustaky 1078/6, IČO: 600 14 261 

na dobu neurčitou s výší nájemného 800,- Kč/m2/rok 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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6) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově 
č. p. 314, která je součástí pozemku p. č. st. 454 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

s nájemcem ANIM plus - RS, s.r.o. 
se sídlem Ohrada 2051, 755 01 Vsetín, IČO: 253 53 195 

na dobu neurčitou s výší nájemného 800,- Kč/m2/rok  

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
7) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově 
č. p. 314, která je součástí pozemku p. č. st. 454 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

s nájemcem Korejské potraviny s.r.o. 
se sídlem č. p. 122, 742 56 Sedlnice, IČO: 029 51 860 

na dobu neurčitou s výší nájemného 800,- Kč/m2/rok  

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
8) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově 
č. p. 314, která je součástí pozemku p. č. st. 454 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

s nájemcem ComCD-celní deklarace s.r.o. 
se sídlem Mošnov, Obchodně podnikatelský areál čp. 314/52, PSČ 742 51, IČO: 646 13 836 

na dobu neurčitou s výší nájemného 800,- Kč/m2/rok  

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
9) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově 
č. p. 314, která je součástí pozemku p. č. st. 454 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

s nájemcem EnterAir.cz s.r.o. 
se sídlem č. p. 314, 742 541 Mošnov, IČO: 294 55 731 

na dobu neurčitou s výší nájemného 800,- Kč/m2/rok  

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 
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RM_M 49 
Návrh na souhlas se stavební úpravou nemovité v ěci                    
v k. ú. Záb řeh-Hulváky, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01240/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

žádost Slezské diakonie, se sídlem Na Nivách 7, Český Těšín, 737 01, IČO: 654 68 562, 
o udělení souhlasu se stavebními úpravami spočívajícími v instalaci klimatizace do pobytové 
části vypůjčeného objektu 

  
2) souhlasí 
  

pouze pro potřeby podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci 
„Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském 
kraji na rok 2019”, s instalací klimatizace do pobytové části komunitního centra „Duhový 
dům” č. p. 1586 na pozemku parc. č. st. 245 v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava,               
a to na náklady vypůjčitele 

Slezské diakonie 
se sídlem Na Nivách 7, Český Těšín, 737 01, IČO: 654 68 562 

  
 

RM_M 22 
Úprava rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 01241/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

1) s přijetím dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro organizace 
a) Národní divadlo moravskoslezské, p. o., ve výši 300 000 Kč na projekt „OST-RA-VAR 2019 
- 23. ročník Festivalu ostravských činoherních divadel” 
b) Divadlo loutek Ostrava, p. o., ve výši 250 000 Kč na úhradu nákladů souvisejících s projektem 
„Pimprléto 2019” 
c) Ostravské muzeum, p. o., ve výši 145 000 Kč na projekt „Ostravská muzejní noc 2019” 
d) Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o., ve výši 200 000 Kč na projekt „Janáčkova filharmonie 
na dosah” 
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2) s přijetím dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v celkové výši 5 457 tis. Kč na podporu 
profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru pro organizace 
a) Národní divadlo moravskoslezské, p. o., ve výši 1 610 000 Kč 
b) Divadlo loutek Ostrava, p. o., ve výši 2 000 000 Kč 
c) Komorní scéna Aréna, p. o., ve výši 284 000 Kč 
d) Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o., ve výši 1 563 000 Kč 

  
2) rozhodla 
  

a) o poskytnutí finančních prostředků ve výši 2 797 tis. Kč městskému obvodu Slezská Ostrava 
na opravu chodníků na ul. Koněvova 
b) o poskytnutí finančních prostředků ve výši 14 159 tis. Kč městskému obvodu Radvanice 
a Bartovice na předfinancování a spolufinancování akce Energetické úspory bytových domů 
ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě-Radvanicích 

  
3) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku Středisku volného času 
Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci o 10 tis. Kč 

  
4) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
(A.1.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 103533063, org. 100000000 o 1 700 tis. Kč 
                                                ÚZ 103133063, org. 100000000 o 200 tis. Kč 
(A.2.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 107517016 o 911 tis. Kč 
                                                ÚZ 107117015 o 54 tis. Kč 

- ostatní investiční přijaté transfery ze SR 
(A.2.) na ORJ 120, pol. 4216, ÚZ 107517969 o 2 687 tis. Kč 
                                                ÚZ 107117968 o 159 tis. Kč 

- nedaňové příjmy 
na pol. 2451, ORJ 140, org. 82 o 3 661 tis. Kč (A.2.) 
                                            

- běžné výdaje 
(A.1.) na ORJ 130, § 3299, pol. 5173, ÚZ 103533063, org. 100000001 o 17 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 100000001 o 2 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103107609, org. 100000001 o 1 tis. Kč 
          na ORJ 135, § 3299, pol. 5021, ÚZ 103533063, org. 100000000 o 85 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 100000000 o 10 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103107609, org. 100000000 o 5 tis. Kč 
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                                                             ÚZ 103533063, org. 100000001 o 85 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 100000001 o 10 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103107609, org. 100000001 o 5 tis. Kč 
          na ORJ 140, § 3299, pol. 5019, ÚZ 103533063, org. 100000000 o 85 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 100000000 o 10 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103107609, org. 100000000 o 5 tis. Kč 
                                            pol. 5039, ÚZ 103533063, org. 100000000 o 31 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 100000000 o 4 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103107609, org. 100000000 o 3 tis. Kč 
                                            pol. 5139, ÚZ 103533063, org. 100000000 o 17 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 100000000 o 2 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103107609, org. 100000000 o 1 tis. Kč 
                                            pol. 5164, ÚZ 103533063, org. 100000000 o 85 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 100000000 o 10 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103107609, org. 100000000 o 5 tis. Kč 
                                            pol. 5167, ÚZ 103533063, org. 100000000 o 39 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 100000000 o 5 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103107609, org. 100000000 o 3 tis. Kč 
                                            pol. 5175, ÚZ 103533063, org. 100000001 o 17 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 100000001 o 2 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103107609, org. 100000001 o 1 tis. Kč 
(C.2.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5424, ÚZ 104513013, org. 104000000 o 17 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104113013, org. 104000000 o 2 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104107601, org. 104000000 o 1 tis. Kč 
na § 3412, pol. 5169, ORJ 136 o 9 tis. Kč (C.3.) 
(C.4.) na ORJ 140, § 3211, pol. 5139 o 2 tis. Kč 
                                            pol. 5175 o 10 tis. Kč 
na § 3636, pol. 5909, ORJ 210 o 94 tis. Kč (C.5.) 

- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 3631, pol. 6121, org. 4344 o 537 tis. Kč 
                                                             org. 4337 o 115 tis. Kč 
                                                             ÚZ 95, org. 4342 o 60 tis. Kč 
                              § 2310, pol. 6121, org. 7417 o 400 tis. Kč 
                              § 2321, pol. 6121, org. 7417 o 1 200 tis. Kč 
                                                            org. 7418 o 2 450 tis. Kč 
                                                            org. 7419 o 350 tis. Kč 
                                                            org. 7420 o 700 tis. Kč 
                              § 2310, pol. 6121, org. 7421 o 100 tis. Kč 
                              § 2321, pol. 6121, org. 7421 o 1 050 tis. Kč 
                              § 2310, pol. 6121, org. 7403 o 100 tis. Kč 
(C.3.) na ORJ 136, § 6171, pol. 6121, org. 8236 o 2 069 tis. Kč 
                                                             org. 8237 o 1 103 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 
(A.1.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5331, ÚZ 103533063, org. 100000000 o 1 204 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 100000000 o 141 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103533063, org. 82 o 9 tis. Kč 
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                                                             ÚZ 103133063, org. 82 o 1 tis. Kč 
(A.2.) na ORJ 140, § 3233, pol. 5336, ÚZ 107517016, org. 82 o 911 tis. Kč 
                                                             ÚZ 107117015, org. 82 o 54 tis. Kč 

- investiční transfery 
(A.2.) na ORJ 140, § 3233, pol. 6356, ÚZ 107517969, org. 82 o 2 687 tis. Kč 
                                                             ÚZ 107117968, org. 82 o 159 tis. Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 503 o 2 797 tis. Kč (E.1.) 
                                                                   org. 617 o 14 159 tis. Kč (E.2.) 

z v y š u j e 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 3 661 tis. Kč (A.2.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
(C.2.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5011, ÚZ 104513013, org. 104000000 o 17 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104113013, org. 104000000 o 2 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104107601, org. 104000000 o 1 tis. Kč 
(C.3.) na ORJ 136, § 3639, pol. 5171 o 1 181 tis. Kč 
                               § 6171, pol. 5152 o 1 000 tis. Kč 
na § 3211, pol. 5169, ORJ 140 o 12 tis. Kč (C.4.) 
na § 3635, pol. 5166, ORJ 210 o 94 tis. Kč (C.5.) 

- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 3631, pol. 6121, org. 4346 o 537 tis. Kč 
                                                             org. 4346 o 115 tis. Kč 
                                                             ÚZ 95, org. 4340 o 60 tis. Kč 
                               § 2310, pol. 6121, org. 7366 o 100 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7366 o 350 tis. Kč 
                                                             org. 7039 o 5 800 tis. Kč 
                               § 2310, pol. 6121, org. 7231 o 100 tis. Kč 
na § 6171, pol. 6121, ORJ 136 o 1 000 tis. Kč (C.3.) 

s n i ž u j e 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 2 797 tis. Kč (E.1.) 
                                                                  o 14 159 tis. Kč (E.2.) 

Městský obvod Slezská Ostrava (E.1.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 503 o 2 797 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje na opravu chodníků na ul. Koněvova 
na § 2219, pol. 5xxx, ÚZ 6330 o 2 797 tis. Kč 
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Městský obvod Radvanice a Bartovice (E.2.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 617 o 14 159 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci Energetické úspory BD ul. Rokycanova a Kobrova 
na § 3612, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 1700014000000 o 14 159 tis. Kč 

  
5) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

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

 
RM_M 37 
Úprava rozpo čtu - dodatek 
  
Usnesení číslo: 01242/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí finančních prostředků ve výši 4 328 tis. Kč městskému obvodu Poruba 
na předfinancování a spolufinancování akce Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 605 o 3 387 tis. Kč 
                                                                   org. 505 o 941 tis. Kč 

s n i ž u j e 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 4 328 tis. Kč 

Městský obvod Poruba 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 605 o 3 387 tis. Kč 
                                                   org. 505 o 941 tis. Kč 
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- zvýší kapitálové výdaje na akci Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU 
na § xxxx. pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 0508786000000 o 3 387 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje na akci Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU 
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 0508786000000 o 941 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_MZP 3 
Návrh na poskytnutí odm ěn za rok 2018 ředitel ům příspěvkových 
organizací z řízených statutárním m ěstem Ostrava v oblasti školství 
  
Usnesení číslo: 01243/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
31 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

poskytnutí odměn za rok 2018 ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Ostrava v oblasti školství dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu

  
 

RM_M 3 
Návrh na poskytnutí mimo řádné dotace spolk ům Padel club Ostrava 
z.s., Česká asociace amerického fotbalu z.s. a spole čnosti Sportovní 
agentura, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01244/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 10 tis. Kč spolku Padel club Ostrava, z. s., 
IČO: 04366506, se sídlem Hladnovská 259/128, 712 00 Ostrava - Muglinov na realizaci projektu 
„Mezinárodní mistrovství ČR 2019 (Padel masters 2019)” dle přílohy č. 1 a důvodové
zprávy  předloženého materiálu  a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné 
dotace mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu 
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2) rozhodla 
  

o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 40 tis. Kč spolku Česká asociace amerického fotbalu,           
z. s., IČO: 60164115, se sídlem U Slavie 1540/2a 100 00 Praha - Vršovice na realizaci projektu 
„Czech Bowl XXVI - SMO2” dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy  předloženého 
materiálu  a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace mezi statutárním 
městem Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 20 tis. Kč společnosti Sportovní agentura, a.s., 
IČO: 26187647, se sídlem Navrátilova 1/676, 110 00 Praha 1 - Nové Město na realizaci projektu 
„Mládežnické Mistrovství ČR klubů v ledním hokeji” dle přílohy č. 3 a důvodové 
zprávy  předloženého materiálu  a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné 
dotace mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 6 
předloženého materiálu 

  
4) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují běžné výdaje 

na § 3412, pol. 5169, ORJ 161 o 70 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ORJ 161 o 20 tis. Kč 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 50 tis. Kč 

  
5) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 16 
Ocenění žákovských osobností a žákovských kolektiv ů u p říležitosti 
Dne dětí 2019 
  
Usnesení číslo: 01245/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
91 

k usnesení č. 00841/RM1822/14 

Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o ocenění žákovských osobností a žákovských kolektivů základních škol na území města 
u příležitosti Dne dětí 2019 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 5 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím nada čního p říspěvku a daru 
do vlastnictví PLATA Ostrava, p.o. 
  
Usnesení číslo: 01246/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím nadačního 
příspěvku a daru do vlastnictví organizace PLATO Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO 71294538, a o vystavení předchozích souhlasů 
zřizovatele s uzavřením smluv dle přílohy č. 1, č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu  

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na poskytnutí odm ěn za rok 2018 ředitel ům příspěvkových 
organizací z řízených statutárním m ěstem Ostrava v oblasti sociální pé če 
a zdravotnictví 
  
Usnesení číslo: 01247/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
32 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

poskytnutí odměn za rok 2018 ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Ostrava v oblasti sociální péče a zdravotnictví dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 
předloženého materiálu 
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RM_MZP 2 
Návrh na poskytnutí odm ěn za rok 2018 ředitel ům příspěvkových 
organizací z řízených statutárním m ěstem Ostrava v oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 01248/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 02164/RM1418/31 
k usnesení č. 04248/RM1418/63 
k usnesení č. 05410/RM1418/78 
k usnesení č. 09029/RM1418/125 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

poskytnutí odměn za rok 2018 ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Ostrava v oblasti kultury dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 45 
Návrh na nav ýšení a zm ěnu podmínek čerpání ú čelového p říspěvku 
poskytnutého Národnímu divadlu moravskoslezskému, p . o., 
na rekonstrukci Divadla Ji řího Myrona 
  
Usnesení číslo: 01249/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 10190/RM1418/137 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o navýšení účelového příspěvku poskytnutého organizaci Národní divadlo moravskoslezské, 
příspěvková organizace, ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, 
IČO 00100528, na rekonstrukci Divadla Jiřího Myrona o 16 915 tis. Kč a o změně podmínek 
čerpání dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j e 

investiční příspěvek na ORJ 160 
na § 3311, pol. 6351, org. 4234, ORJ 160                           o 16 915 tis. Kč 
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- s n i ž u j í 

kapitálové výdaje na ORJ 230 
na § 2212, pol. 6121, ORG 7332, ÚZ 0                                 o 14.200 tis. Kč 
na § 2221, pol. 6121, ORG 3195, ÚZ 1080                           o   2.496 tis. Kč 
na § 2221, pol. 6121, ORG 3195,  ÚZ 95                              o     219 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 
  
4) schvaluje 
  

úpravu závazných ukazatelů 
Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, 
- zvýšení investičního příspěvku               o 16 915 tis. Kč 

  
 

RM_M 7 
Revitalizace rybníka na pozemku parc. č. 202/1 v k. ú. Nová Ves 
u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01250/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového investičního transferu z Fondu životního prostředí města 
Ostravy městskému obvodu Nová Ves ve výši 80 % z celkových nákladů, maximálně však 
1 142 240 Kč na realizaci projektu „Revitalizace rybníka na pozemku parc. č. 202/1 v lesoparku 
Benátky v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava” dle přílohy č. 1, 2 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

u města Ostravy 

- zvyšují daňové příjmy 
pol. 1333, ORG 5999, ORJ 120 .................................................................. o 1 143 tis. Kč 
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- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje 
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 614 ........................................ o 1 143 tis. Kč 

u městského obvodu Nová Ves 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 614 ........................................................ o 1 143 tis. Kč 

- zvyšují se kapitálové výdaje 
§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 1030, ORG 1400014000000  ..................................... o 1 143 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_VZ 2 
Veřejná zakázka „Oprava vodovodu ul. Jaklovecká”, po ř. č. 63/2019 
  
Usnesení číslo: 01251/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Oprava vodovodu ul. Jaklovecká” v k. ú. Muglinov, obec Ostrava dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 

STASPO, spol. s r.o. 
se sídlem: Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava 
IČO: 41035704 

za cenu nejvýše přípustnou 1.794.304,04 Kč bez DPH 
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RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Úpravna vody Nová Ves, sedimenta ční nádrže - PD 
a AD”, po ř. č. 32/2019 
  
Usnesení číslo: 01252/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 
dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně dokumentace 
pro provádění stavby pro stavbu „Úpravna vody Ostrava - Nová Ves, rekonstrukce 
sedimentačních nádrží” včetně provedení průzkumných prací a výkonu autorského dozoru 
po dobu realizace stavby dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Projekt 2010, s.r.o. 
se sídlem: Ruská 398/43, 703 00 Ostrava 
IČO: 48391531 

za cenu nejvýše přípustnou 1.490.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka „Oprava vodovodu ul. Kot ěrova”, po ř. č. 64/2019 
  
Usnesení číslo: 01253/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Oprava vodovodu Kotěrova v Ostravě”, v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 

MISTFIN s.r.o. 
se sídlem: Energetiků 942, Lutyně, 735 14 Orlová 
IČO: 04034724 

za cenu nejvýše přípustnou 1 284 775,18 Kč bez DPH  
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RM_VZ 5 
Veřejná zakázka „Výstavba bytového domu na ul. Janá čkova”,        
poř. č. 081/2019 

Usnesení číslo: 01254/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
05 

Rada města 
  
1) rozhodla 
  vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném  znění, na realizaci stavby „Výstavba bytového domu 
na ul. Janáčkova“, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  hodnotící komisi ve složení   

členové:   
1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 
2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora   
3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční  
4. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí  

náhradníci:   
1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 
2. Ing. František Kolařík - člen ZM 
3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
4. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 
5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí  

  
3) ukládá 
  vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.10.2019
 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 podpisu 
smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.10.2019
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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RM_VZ 6 
Veřejná zakázka „Nové Lauby - zjiš ťovací archeologický výzkum III.”, 
poř. č. 79/2019 

Usnesení číslo: 01255/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
05 

Rada města 

1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci veřejné zakázky „Nové Lauby -
zjišťovací archeologický výzkum III.”, v rozsahu dle předloženého materiálu  

  
2) jmenuje 
  hodnotící komisi ve složení 

členové: 
1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 
2. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
3. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 
4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora  
2. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
3. Mgr. Kateřina Zahrajová - 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: 31.12.2019
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  
4) zmocňuje 
  vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

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



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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RM_M 15 
Návrh na naložení s neupot řebitelným majetkem v užívání Magistrátu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01256/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vyřazení neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v rozsahu a způsobem 
dle předloženého materiálu -  fyzickou likvidací 

  
2) jmenuje 
  

likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol 
dle „Směrnice  2/2007 pro evidenci majetku” a jmenuje její členy:  předseda: 

Ing. René Bartoš - vedoucí oddělení údržby odboru hospodářské správy                     

členové: 

Bc. Helena Tichavská, MPA - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 
Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 

  
 

RM_M 4 
Návrh na s ouhlas ke stavb ě na pozemku v katastrálním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti 
  
Usnesení číslo: 01257/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc. č. 1335/25 
- ostatní plocha, v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby 
„Ostrava-Vítkovice 156/1, NNk” pro žadatele stavby: NOVPRO FM, s.r.o. se sídlem 
Sadová 609, PSČ 738 01, Frýdek-Místek, na základě plné moci zmocnitele: ČEZ  Distribuce, 
a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu  

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil vyhotovení příslušného souhlasu se stavbou dle bodu 1) tohoto usnesení a s tím spojené 
veškeré úkony 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 03.05.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu souhlasu se stavbou dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 03.05.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_VZ 1 
Zpracování realiza ční projektové dokumentace opravy st řešního plášt ě 
celků A, B, C, D budovy PIANO v areálu Moravskoslezské i nova ční 
centrum Ostrava a.s. v Ostrava Pustkovec 
  
Usnesení číslo: 01258/RM1822/20 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Wamp in s.r.o., Slavníkovců 449/15a, 
709 00  Ostrava, IČO: 00845451, na zpracování realizační projektové dokumentace 
na komplexní opravu střešního pláště celků A, B, C, D budovy PIANO v areálu MSIC a.s., 
a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši  80 000,-- Kč bez DPH  

  
2) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 15.05.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
 


