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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 14.05.2019 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

01307/RM1822/22 RM_M 0 Schválení programu 22. schůze rady města konané 

dne 14.05.2019 

35 

01308/RM1822/22 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

45 

01309/RM1822/22 RM_M 36 Upřesnění schváleného spolufinancování               

a předfinancování projektů MOb MOaP 

50 

01310/RM1822/22 RM_M 3 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty  

Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D., náměstkyně 

primátora, a Ing. Zdeňka Nytry, člena rady města, 

do USA (Shreveport) ve dnech 23.-28.06.2019 

01 

01311/RM1822/22 RM_M 5 Vyslovení souhlasu s postoupením smluv 28 

01312/RM1822/22 RM_M 9 Stanovisko Komise právní rady města k událostem 

ze Zastupitelstva městského obvodu Poruba              

k přípisu Mgr. Kubína 

60 

01313/RM1822/22 RM_MZP 1 Aktuální stav ve věci ALPINE Bau CZ, a. s. 28 

01314/RM1822/22 RM_M 41 Žádost občana města o prominutí dluhu 28 

01315/RM1822/22 RM_M 52 Návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva 

města 

28 

01316/RM1822/22 RM_M 10 Návrh na účast statutárního města Ostravy                

na veletrhu URBIS SMART CITY FAIR v Brně         

ve dnech 5. - 6. 6. 2019 

38 

01317/RM1822/22 RM_M 11 Návrh na uložení odvodu do rozpočtu statutárního 

města Ostravy za porušení rozpočtové kázně 

příspěvkové organizaci Zoologická zahrada               

a botanický park Ostrava 

38 

01318/RM1822/22 RM_M 37 Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke “Smlouvě               

o budoucích smlouvách o koupi pozemků”              

ve strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov 

se společností OSTRAVA AIRPORT 

MULTIMODAL PARK s.r.o. 

08 

01319/RM1822/22 RM_M 1 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Slezská Ostrava, v k.ú. Muglinov a v k.ú. Kunčice 

nad Ostravicí, obec Ostrava 

08 

01320/RM1822/22 RM_M 2 Návrh na záměr města prodat/nedarovat nemovité 

věci v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant 

nad Ostravicí 

08 

01321/RM1822/22 RM_M 12 Návrh na zvýšení nájemného u nově uzavíraných 

nájemních smluv na pronájem bytů v bytovém 

domě na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les 

08 

01322/RM1822/22 RM_M 13 Návrh na souhlas s odnětím pozemků                   

ze zemědělského půdního fondu, návrh na záměr 

města pronajmout část pozemku 

08 

01323/RM1822/22 RM_M 14 Návrh na záměr města prodat část nemovité věci  

v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 

08 
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01324/RM1822/22 RM_M 15 Návrh darovat nemovitou věc v k.ú. Klimkovice, 

obec Klimkovice, návrh koupit nemovité věci           

v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

08 

01325/RM1822/22 RM_M 16 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Slezská Ostrava, v k.ú. Koblov, obec Ostrava          

a návrh na záměr města neprodat nemovité věci        

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

Ostrava 

08 

01326/RM1822/22 RM_M 17 Návrh koupit pozemky v k.ú. Slezská Ostrava, 

obec Ostrava a v k.ú. Koblov, obec Ostrava 

08 

01327/RM1822/22 RM_M 18 Návrh na změnu usnesení RM č. 

01033/RM1822/17 ze dne 2. 4. 2019 a usnesení 

ZM č. 0268/ZM1822/5 ze dne 10. 4. 2019 

08 

01328/RM1822/22 RM_M 21 Návrh na uzavření nájemních smluv v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

01329/RM1822/22 RM_M 25 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky               

za účelem provedení kontrolního 

atmogeochemického průzkumu a případného 

měření dynamiky výstupů důlních plynů na povrch 

pro společnost Green Gas DPB, a.s. 

08 

01330/RM1822/22 RM_M 26 Návrh na vydání předchozího souhlasu k prodeji 

nemovitého majetku městským obvodem 

Vítkovice a městským obvodem Ostrava-Jih 

08 

01331/RM1822/22 RM_M 27 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě       

do pozemků ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene pro společnost GasNet, s.r.o. a návrh       

na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti pro Ředitelství silnic a dálnic ČR 

08 

01332/RM1822/22 RM_M 28 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  

a smlouvy o zřízení služebnosti s Českou 

telekomunikační infrastrukturou a.s. a OVANET 

a.s. 

08 

01333/RM1822/22 RM_M 29 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv           

o zřízení služebností pro společnost 

SARIV-Němčík s.r.o. a společnost JTA - Holding, 

spol. s r.o. 

08 

01334/RM1822/22 RM_M 30 Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. 

Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, návrh koupit 

pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava  

a nekoupit pozemek v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

08 

01335/RM1822/22 RM_M 31 Návrh na záměr města prodat pozemky, k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava - Trojzubec 

08 

01336/RM1822/22 RM_M 32 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

 

 

08 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 4/67  
  

01337/RM1822/22 RM_M 33 Návrh na záměr města neprodat části pozemků, 

návrh na záměr města neprodat pozemky, návrh 

zrušit usnesení, návrh na záměr města prodat 

pozemek (vše v k. ú. Moravská Ostrava) 

08 

01338/RM1822/22 RM_M 34 Návrh na zahájení jednání o koupi pozemku, návrh 

na záměr města prodat pozemek, vše v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

01339/RM1822/22 RM_M 35 Návrh na koupi vodovodu v k. ú. Polanka             

nad Odrou, obec Ostrava a uzavření kupní smlouvy 

se spol. GABYT s.r.o. a smlouvy o zřízení 

služebnosti s vlastníky pozemku 

08 

01340/RM1822/22 RM_M 44 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Zábřeh              

nad Odrou, obec Ostrava, pro realizaci projektu 

“Městečko bezpečí” a návrh zřídit právo stavby, 

pro realizaci projektu “Městečko bezpečí” 

08 

01341/RM1822/22 RM_M 45 Souhlas s umístěním umělecké intervence              

na pozemcích v k. ú. Moravská Ostrava - 

LANDSCAPE festival Ostrava 2019 

08 

01342/RM1822/22 RM_M 46 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce - 

OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! 

08 

01343/RM1822/22 RM_M 48 Návrhy na uzavření smluv o nájmu prostoru 

sloužícího k podnikání v k. ú. Mošnov 

08 

01344/RM1822/22 RM_M 19 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje 

provozování hazardních her na území statutárního 

města Ostravy 

07 

01345/RM1822/22 RM_M 20 Výjimka pro městský obvod Slezská Ostrava            

ze závazného limitu stanoveného Statutem města 

Ostravy 

07 

01346/RM1822/22 RM_M 24 Úprava rozpočtu 07 

01347/RM1822/22 RM_M 50 Záměr přijetí dlouhodobého úvěru ve výši             

300 mil. Kč pro městský obvod Poruba 

07 

01348/RM1822/22 RM_M 23 Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace  

z rozpočtu statutárního města Ostravy Ostravské 

univerzitě 

91 

01349/RM1822/22 RM_M 43 Ukončení Memoranda o vzájemné spolupráci          

k výstavbě areálu střelnic na ulici Plzeňská 

91 

01350/RM1822/22 RM_M 51 Návrh na poskytnutí investičních dotací spolkům 

TJ Sokol Koblov z.s. a Tělovýchovná jednota 

Ostrava 

91 

01351/RM1822/22 RM_M 38 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů           

do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, 

se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - 

Moravská Ostrava 

 

 

 

 

40 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 5/67  
  

01352/RM1822/22 RM_M 39 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě Městská 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,           

se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - 

Moravská Ostrava, IČO 00635162 

40 

01353/RM1822/22 RM_M 40 Schválení podání žádosti o podporu pro projekt 

Sociální bydlení ve městě Ostrava v rámci 

Operačního programu Zaměstnanost 

86 

01354/RM1822/22 RM_M 8 Návrh na uzavření dodatku mezi statutárním 

městem Ostrava a tímto správcem inženýrských sítí 

ve vztahu ke GISMO: Ostravské vodárny                

a kanalizace a.s. 

83 

01355/RM1822/22 RM_M 6 Návrh na uzavření smluv o budoucích 

služebnostech inženýrské sítě a smluv                  

o výpůjčkách v souvislosti se stavbami zahrnutými 

do kapitálového rozpočtu statutárního města 

Ostravy 

05 

01356/RM1822/22 RM_M 22 Návrh na uzavření “Nájemní smlouvy”                

v souvislosti se stavbou “Prodloužení sběrače B  

do Radvanic” 

05 

01357/RM1822/22 RM_M 42 Realizace akcí pro Městskou nemocnici Ostrava, 

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

statutárního města Ostrava - z Fondu pro rozvoj 

Městské nemocnice Ostrava 

05 

01358/RM1822/22 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní          

pro stavbu “Propojení kanalizace ul. Trnkovecká  

a Těšínská na sběrač B - BOZP+TDS” 

05 

01359/RM1822/22 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Revitalizace knihovny 

Podroužkova”, poř.č. 83/2019 

05 

01360/RM1822/22 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “ÚČOV rekonstrukce výměníků 

kalu”, poř. č. 59/2019 

05 

01361/RM1822/22 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Domov Korýtko - PD,IČ,AD”, 

poř. č. 71/2019 

05 

01362/RM1822/22 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Kanalizace splašková Plesná - II. 

etapa, II. část (TDS+BOZP)”, poř. č. 033/2019 

05 

01363/RM1822/22 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Kanalizace splašková Plesná - II. 

etapa, II. část”, poř. č. 007/2019 

05 

01364/RM1822/22 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Blok Nové Lauby 

(DSP+DPS+IČ+AD)”, poř. č. 78/2019 

05 

01365/RM1822/22 RM_M 47 Předchozí souhlas rady města k pronájmu                

a k nabytí nemovitostí do majetku města 

89 

01366/RM1822/22 RM_M 4 Dodatek č.1 ke Smlouvě o sdružených službách 

dodávky elektřiny pro objekty Městské policie 

Ostrava v r. 2019, ev.č. obchodníka 800002, ev.č. 

zákazníka 3655/2018/HS ze dne 13.12.2018 

 

84 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 6/67  
  

01367/RM1822/22 RM_M 49 Návrh Dodatku č.1 k Rámcové dohodě č. 

2142/2018/HS ze dne 31. 5. 2018 s dodavatelem 

ASTRA kancelářské potřeby s.r.o. na dodávky 

kancelářských potřeb z důvodu prodloužení její 

platnosti 

84 

01368/RM1822/22 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Nákup rotátorů”, poř. č. 

058/2019 

84 

01369/RM1822/22 RM_M 7 Aktualizace Interních postupů Zprostředkujícího 

subjektu ITI ostravské aglomerace 

21 

01370/RM1822/22 RM_ORG 1 Schválení termínu konání mimořádné schůze rady 

města dne 28.05.2019 

35 

  
 
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Renovace trávníku fotbalového 

hřiště”, poř. č. 84/2019 

84 
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RM_M 0 
Schválení programu 22. schůze rady města konané dne 14.05.2019 
  
Usnesení číslo: 01307/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 22. schůze rady města konané dne 14.05.2019 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 01308/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
45 

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

  
1) schvaluje 

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

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

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
doplatek prémií a bonusů členům TOP managementu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. za rok 2018 dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
výroční zprávu společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. za rok 2018, ke které je připojena 

zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi propojenými osobami, 
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vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. za rok 

2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

6) schvaluje 

  
zprávu o činnosti Dopravního podniku Ostrava a.s. v oblasti poskytování informací podle 

zákona č.106/1999, o svobodném přístupu k informacím, v platném znění dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
o rozdělení hospodářského výsledku společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. za rok 2018 dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

8) projednala 

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

systému odměňování členů TOP managementu společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. dle přílohy 

č. 4 předloženého materiálu 

  

9) doporučuje 

  
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s. schválit doplatek prémií členům TOP managementu společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s. dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a mimořádnou odměnu členu 

představenstva společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

10) doporučuje 

  
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s. schválit auditovanou účetní závěrku společnosti EKOVA ELECTRIC a.s.               

za rok 2018 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

11) doporučuje 

  
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s. schválit zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti EKOVA 
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ELECTRIC a.s. za rok 2018 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu  

  

12) doporučuje 

  
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s. schválit výroční zprávu společnosti EKOVA ELECTRIC za rok 2018, ke které 

je připojená zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi 

propojenými osobami, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

13) doporučuje 

  
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. v působnosti valné hromady společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s. schválit návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti EKOVA 

ELECTRIC a.s. za rok 2018 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 36 
Upřesnění schváleného spolufinancování a předfinancování projektů 
MOb MOaP 
  
Usnesení číslo: 01309/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 04501/RM1418/66 
k usnesení č. 06145/RM1418/90 
k usnesení č. 07044/RM1418/100 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou bodu 3) usnesení č. 04501/RM1418/66 ze dne 30.08.2016 pro projekty 

Infrastruktura ZŠ, kterým 

schvaluje v případě úspěšnosti projektu financování projektu v celkové výši 70 289 tis. Kč,            

na zajištění předfinancování projektů ve  výši 33 880 tis. Kč v roce 2018, přičemž částka 

obsahuje spolufinancování ve  výši 3 500 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

a to takto: 

schvaluje v případě úspěšnosti projektu financování projektu v  celkové výši 33 162 tis. Kč,            

na zajištění předfinancování projektů v maximální výši 16 321 tis. Kč v roce 2019, přičemž 

částka obsahuje spolufinancování v maximální výši 1 505 tis. Kč dle příloh č. 1, 2                   

a 3 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 
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se změnou bodu 3) usnesení č. 06145/RM1418/90 ze dne 18.04.2017 pro projekt “Energetické 

úspory - ZŠO, Zelená”, kterým 

schvaluje v případě úspěšnosti projektu financování projektu v celkové výši 15 120 tis. Kč,           

v roce 2018 zajištění předfinancování z rozpočtu SMO ve výši 4 541 tis. Kč, přičemž v obou 

částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 4 541 tis. Kč dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

a to takto: 

schvaluje v případě úspěšnosti projektu financování projektu v celkové výši 18 568 tis. Kč,             

v roce 2019 zajištění předfinancování z rozpočtu SMO ve výši 5 459 tis. Kč, přičemž v obou 

částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 5 459 tis. Kč dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
se změnou bodu 3) usnesení č. 07044/RM1418/100 ze dne 29.08.2017 pro projekt “Výměna 

plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP”, kterým 

schvaluje v případě úspěšnosti projektu financování projektu v celkové výši 9 388 tis. Kč 

- v roce 2018 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 2 610 tis. Kč, přičemž v této částce je obsaženo 

spolufinancování celkem 2 610 tis. Kč dle přílohy č. 1 

a to takto: 

schvaluje v případě úspěšnosti projektu financování projektu v celkové  výši 9 091 tis. Kč 

- v roce 2019 

na zajištění předfinancování projektu v maximální výši 2 610 tis. Kč, přičemž v této částce je 

obsaženo spolufinancování v maximální výši 2 610 tis. Kč dle příloh č. 5, 6 a 7 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 3 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Andrey 
Hoffmannové, Ph.D., náměstkyně primátora, a Ing. Zdeňka Nytry, člena 
rady města, do USA (Shreveport) ve dnech 23.-28.06.2019 
  
Usnesení číslo: 01310/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
01 
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Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu  Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D., náměstkyně primátora,                  

a Ing. Zdeňka Nytry, člena rady města, do USA (Shreveport) ve dnech 23.-28.06.2019 za 

účelem návštěvy a pracovních jednání v partnerském městě 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., a členovi rady města Ing. Zdeňku 

Nytrovi, 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 16.07.2019 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 5 
Vyslovení souhlasu s postoupením smluv 
  
Usnesení číslo: 01311/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyslovení předchozího souhlasu s postoupením smluv uzavřených mezi statutárním městem 

Ostravou jako objednatelem (příkazcem) a Ing. Romanem Fildánem, se sídlem Na Stuchlíkovci 

738, 735 14 Orlová - Lutyně, IČO: 75379007, jako zhotovitelem (příkazníkem), a to 

konkrétně se: 

- smlouvou o dílo a smlouvou mandátní uzavřenou dne 20.9.2013, ev.č. 2425/2013/OI/LPO,            

ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.2.2018 a dodatku č. 2 ze dne 9.7.2018, 

- smlouvou o dílo a smlouvou příkazní uzavřenou dne 6.4.2018, ev.č. 1376/2018/OI/VZKÚ, 

- smlouvou o dílo a smlouvou příkazní uzavřenou dne 28.6.2018, ev.č. 2348/2018/OI/VZKÚ, 

na postupníka, společnost FILDMAN PROJEKT s.r.o., se sídlem Zámostní 1155/27, Slezská 

Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 08014469, 
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za podmínky, že postupitel v souladu s § 1895 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, převede veškerá svá práva a povinnosti z výše 

uvedených smluv na postupníka, společnost FILDMAN PROJEKT s.r.o., a to v rozsahu,            

v jakém práva a povinnosti z těchto smluv trvají, 

a za současného zachování pro statutární město Ostravu námitky započtení vzájemných 

pohledávek z výše uvedených smluv vůči postupníkovi, společnosti FILDMAN PROJEKT 

s.r.o., které vznikly mezi postoupenou stranou, statutárním městem Ostravou, a postupníkem, 

Ing. Romanem Fildánem, před účinností postoupení těchto smluv 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 9 
Stanovisko Komise právní rady města k událostem ze Zastupitelstva 
městského obvodu Poruba k přípisu Mgr. Kubína 
  
Usnesení číslo: 01312/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
přípis Mgr. Václava Kubína, člena ZM ve věci posouzení událostí ze Zastupitelstva městského 

obvodu Poruba ze dne 26. 2. 2019 

  

2) projednala 

  
stanovisko Komise právní rady města, jakožto svého poradního orgánu ze dne 2. 5. 2019 

  

3) ukládá 

  
komisi právní rady města 

nad rámec činností jí svěřených radou města seznámit jednotlivé městské obvody statutárního 

města Ostravy se svým stanoviskem v rozsahu důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: JUDr. Josef Babka,  

 předseda komise právní RM 

  
 

RM_MZP 1 
Aktuální stav ve věci ALPINE Bau CZ, a. s. 
  
Usnesení číslo: 01313/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
28 
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Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
Rozsudek Krajského soudu v Ostravě č. j. 15 Co 206/2018-254, ze dne 5.3.2019, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s postupem dle přílohy č. 3, bodu 3)  předloženého materiálu ve věci sporů mezi statutárním 

městem Ostrava a společností ALPINE Bau CZ, a. s., IČO: 02604795, se sídlem  Jiráskova 

613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 

  

 
RM_M 41 
Žádost občana města o prominutí dluhu 
  
Usnesení číslo: 01314/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

 

rozhodnout na základě žádosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, o prominutí dluhu               

ve výši ve výši 29 579,- Kč pana XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX 

XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, a to z důvodů dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 52 
Návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 01315/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
28 
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Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu Jednacího řádu zastupitelstva města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města ke schválení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 10 
Návrh na účast statutárního města Ostravy na veletrhu URBIS SMART 
CITY FAIR v Brně ve dnech 5. - 6. 6. 2019 
  
Usnesení číslo: 01316/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
záměr účasti statutárního města Ostravy na veletrhu URBIS SMART CITY FAIR v Brně                 

ve dnech 5. - 6. 6. 2019 

  

2) svěřuje 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru strategického rozvoje 

zajistil prezentaci města a s tím související služby na veletrhu URBIS SMART CITY FAIR 

v Brně ve dnech 5. - 6. 6. 2019, 

formou vystavení objednávek s maximální výši plnění 250 tis. Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

3) ukládá 
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vedoucímu odboru strategického rozvoje, 

aby zajistil podpis objednávek dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička,  

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 11 
Návrh na uložení odvodu do rozpočtu statutárního města Ostravy          
za porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizaci Zoologická 
zahrada a botanický park Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01317/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uložit dle ustanovení § 28, odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, právnické osobě Zoologická zahrada a botanický park 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00373249, se sídlem Michálkovická 2081/197, 710 00 

Ostrava, za porušení rozpočtové kázně neoprávněným použitím peněžních prostředků povinnost 

zaplatit odvod do rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 22 881,10 Kč dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

2) stanovuje 

  
právnické osobě Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, IČO 

00373249, se sídlem Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava lhůtu do 15. 7.  2019                    

pro zaplacení odvodu neoprávněně použitých peněžních prostředků dle bodu 1) tohoto usnesení 

a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke “Smlouvě o budoucích smlouvách            
o koupi pozemků” ve strategické průmyslové zóně Ostrava – Mošnov  
se společností OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01318/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem uzavřít  ”Dodatek č. 4, ke Smlouvě o budoucích smlouvách o koupi pozemků” 
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uzavřené dne 25. 2. 2009, ev. č. 0551/2009/MJ, se společností OSTRAVA AIRPORT 

MULTIMODAL PARK s.r.o., IČO: 289 38 186, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, a 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 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 1 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava,           
v k.ú. Muglinov a v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01319/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,              

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 2170/1 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek p.p.č. 231/1 

- pozemek p.p.č. 231/25  

- pozemek p.p.č. 231/28 

- pozemek p.p.č. 231/29 

- pozemek p.č.st. 1661, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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3) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc, v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 359 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 2 
Návrh na záměr města prodat/nedarovat nemovité věci v k.ú. Frýdlant 
nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí 
  
Usnesení číslo: 01320/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant     

nad Ostravicí, a to: 

- pozemek parc.č. 2925, jehož součástí je stavba: Frýdlant, č.e. 164, rod. rekr., 

- pozemek parc.č. 2926/1, 

- pozemek parc.č. 2926/2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná st., 

vše včetně součástí a příslušenství: 

- přípojka vody z veřejného řadu, 

- kanalizace splašková DN 150 mm, 

- kanalizace dešťová DN 150 mm, 

- kanalizační šachtice, 

- žumpa, 

- oplocení, 

- plynová přípojka DN 32, 

- plotová vrátka, 

- plotová vrata, 

- betonová dlažba zámková šedá 8 cm, 

- betonová dlažba zámková šedá 6 cm, 
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- betonová dlažba zámková barevná 6 cm, 

- venkovní schody, 

- osvětlení chodníku, 

- odvodňovací rigol, 

- betonové obrubníky, 

- altán, 

- pergola 

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

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant 

nad Ostravicí, a to: 

- pozemek parc.č. 2925, jehož součástí je stavba: Frýdlant, č.e. 164, rod. rekr., 

- pozemek parc.č. 2926/1, 

- pozemek parc.č. 2926/2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná st., 

vše včetně součástí a příslušenství: 

- přípojka vody z veřejného řadu, 

- kanalizace splašková DN 150 mm, 

- kanalizace dešťová DN 150 mm, 

- kanalizační šachtice, 

- žumpa, 

- oplocení, 

- plynová přípojka DN 32, 

- plotová vrátka, 

- plotová vrata, 

- betonová dlažba zámková šedá 8 cm, 

- betonová dlažba zámková šedá 6 cm, 

- betonová dlažba zámková barevná 6 cm, 

- venkovní schody, 

- osvětlení chodníku, 

- odvodňovací rigol, 

- betonové obrubníky, 

- altán, 

- pergola 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru majetkového 
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rada města 

Usnesení 
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RM_M 12 
Návrh na zvýšení nájemného u nově uzavíraných nájemních smluv           
na pronájem bytů v bytovém domě na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský 
Les 
  
Usnesení číslo: 01321/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zvýšení nájemného u nově uzavíraných nájemních smluv na pronájem bytů v bytovém domě č. 

p. 3033, který stojí na pozemku parc. č. 126/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Dubina           

u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č. or.102, Ostrava-Bělský Les, na částku 60,- Kč/m2 

podlahové plochy bytu/měsíc s účinností od 1. 6. 2019 

  

 
RM_M 13 
Návrh na souhlas s odnětím pozemků ze zemědělského půdního fondu, 
návrh na záměr města pronajmout část pozemku 
  
Usnesení číslo: 01322/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s trvalým odnětím pozemků: 

- parc. č. 143/1 - zahrada 

- parc. č. 144 - zahrada 

- parc. č. 153/1 - zahrada 

- parc. č. 212/1 - zahrada 

a částí pozemků: 

- parc. č. 147 - trvalý travní porost o výměře 566 m2 

- parc. č. 154 - zahrada o výměře 84 m2 

- parc. č. 155/1 - zahrada o výměře 56 m2 

- parc. č. 221/1 - orná půda o výměře 2808 m2 

- parc. č. 225/1 - orná půda o výměře 1599 m2 

- parc. č. 302/10- zahrada o výměře 107 m2 

- parc. č. 996/1 - orná půda o výměře 74 m2 

vše v k. ú. Hrušov, obec Ostrava 

ze zemědělského půdního fondu 

pro investora: 

CONTERA Management s. r. o., se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO         



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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285 73 510 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemku parc. č. 2953/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

a to část A o výměře 35 m2, část B o výměře 7,50 m2 a část C o výměře 6,50 m2 v k. ú. Poruba, 

obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si 

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 14 
Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01323/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Radvanice a Bartovice, a to část 

pozemku parc.č. 867/5, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 249 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 2138-2/2016 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 867/6, ost. plocha, jiná 

plocha 

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

  

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 15 
Návrh darovat nemovitou věc v k.ú. Klimkovice, obec Klimkovice, návrh 
koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01324/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
08 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem darovat nemovitou věc v k.ú. Klimkovice, obec Klimkovice, a to pozemek parc.č. 

2692/2 městu Klimkovice, IČO 002 98 051, sídlo Lidická 1, 742 83 Klimkovice 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

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

- část pozemku p.p.č. 177/1, ost. plocha, neplodná půda, o výměře 27 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2157-249/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 177/5, 

ost. plocha, ost. komunikace, 

- část pozemku p.p.č. 177/1, ost. plocha, neplodná půda, o výměře 8 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2157-249/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 177/6, 

ost. plocha, ost. komunikace, 

- část pozemku p.p.č. 177/1, ost. plocha, neplodná půda, o výměře 4 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2157-249/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 177/7, 

ost. plocha, ost. komunikace, 

- část pozemku p.p.č. 182/8, zahrada, o výměře 9 m2, dle geometrického plánu č. 2157-249/2018 

oddělena a označena jako díl a), část pozemku p.p.č. 182/9, ost. plocha, ost. komunikace,           

o výměře 2 m2, dle geometrického plánu č. 2157-249/2018 oddělena a označena jako díl b), část 

pozemku p.p.č. 182/23, zahrada, o výměře 5 m2, dle geometrického plánu č. 2157-249/2018 

oddělena a označena jako díl c), část pozemku p.č.st. 11/1, zast. plocha a nádvoří, o výměře 3 m2, 

dle geometrického plánu č. 2157-249/2018 oddělena a označena jako díl d), 

všechny díly sloučené a dle uvedeného geometrického plánu označené jako pozemek p.p.č. 

182/31, ost. plocha, ost. komunikace, 

- část pozemku p.p.č. 193/1, zahrada, o výměře 5 m2, dle geometrického plánu č. 2157-249/2018 

oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 193/6, ost. plocha, ost. komunikace, 

od vlastníka XXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou v celkové výši 26.730,- Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovité věci, uvedené v bodu 2) 

tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 

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

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

vlastnictví 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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4) souhlasí 

  
s tím, aby  zastupitelstvo města označilo nemovité věci, uvedené v bodu 2) tohoto usnesení, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 

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

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

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 16 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava,           
v k.ú. Koblov, obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat nemovité 
věci v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Koblov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01325/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 4401/3, 

- pozemek parc.č. 4401/7, na pozemku stojí stavba bez čp/če, jiná stavba, ve vlastnictví fyzické 

osoby 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,            

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 4401/16 

  

3) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc, v k.ú. Koblov, obec Ostrava, ve vlastnictví 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- část pozemku parc.č. 1874/3 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 75 m2 a nově 

označena jako pozemek parc.č. 1874/41 – ostatní plocha, manipulační plocha, dle 

geometrického plánu č. 1318-151/2018 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

4) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc, v k.ú. Koblov, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- část pozemku parc.č. 1988/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 m2 a nově 

označena jako pozemek parc.č. 1988/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, dle geometrického 

plánu č. 1318-151/2018 

  

5) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc, v k. ú. Koblov, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- část pozemku parc.č. 2005 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 45 m2 a nově 

označena jako pozemek parc.č. 2005/2 – vodní plocha, tok přirozený, dle geometrického plánu č. 

1297-26/2018 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 17 
Návrh koupit pozemky v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava a v k.ú. 
Koblov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01326/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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s návrhem koupit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to pozemky: 

- parc.č. 1946/111 

- parc.č. 1946/115 

od vlastníka: 

EX - TECHNIK s.r.o., sídlo Na Pěčonce 1903/21, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, 

IČO     465 78 731 

za sjednanou kupní cenu v celkové výši 25.850,- Kč  

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

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

- parc.č. 1561 

- parc.č. 1562/1 

- parc.č. 1616 

- parc.č. 1620/43 

- parc.č. 1620/44 

od vlastníka: 

XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

za sjednanou kupní cenu v celkové výši 371.080,- Kč  

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.4 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovité věci uvedené v bodu 2) 

tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava 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 nemovité věci uvedené v bodu 2) tohoto usnesení statutární město 

Ostrava nabude do svého vlastnictví  

  

4) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města označilo nemovité věci uvedené v bodu 2) tohoto usnesení, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava 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 nemovité věci uvedené v bodu 2) tohoto usnesení statutární město Ostrava 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 25/67  
  

nabude do svého vlastnictví  

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 18 
Návrh na změnu usnesení RM č. 01033/RM1822/17 ze dne 2. 4. 2019            
a usnesení ZM č. 0268/ZM1822/5 ze dne 10. 4. 2019 
  
Usnesení číslo: 01327/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) mění 

  
své  usnesení č. 01033/RM1822/17 ze dne  2. 4. 2019, kterým doporučila zastupitelstvu 

města vyhradit si rozhodnutí označit majetek statutárního města Ostravy svěřený městskému 

obvodu Proskovice, tak, že v bodě 1) vypouští  text “podzemní nádrž a šachtice v hodnotě 

84.671,00 Kč, inventární číslo 100726” a v bodě 3) původní přílohu č. 3 nahrazuje novou 

přílohou č. 3 dle předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

změnit své usnesení č. 0268/ZM1822/5 ze dne 10. 4. 2019, kterým si vyhradilo rozhodnutí 

označit majetek statutárního města Ostravy svěřený městskému obvodu Proskovice, tak, 

že     v  bodě 1) vypouští  text “podzemní nádrž a šachtice v hodnotě 84.671,00 Kč, inventární 

číslo 100726” 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 26/67  
  

 
RM_M 21 
Návrh na uzavření nájemních smluv v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01328/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

se společností Beskydské uzeniny, a. s., se sídlem Příborská 520, 738 26 Frýdek-Místek, IČO 

267 90 203 

za účelem umístění venkovního posezení před prodejnou uzenářství provozovanou nájemcem, 

na dobu určitou od 1. 6. 2019 do 31. 10. 2019 

za nájemné ve výši 650,- Kč/m2/rok, tj. 4.360,- Kč celkem za celou dobu nájmu 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, a to: 

- parc.č . 3457/1 - ostatní plocha, neplodná půda, a to části A o výměře 98 m2, části B o výměře 

24 m2, části C o výměře 12 m2, části D o výměře 33 m2 a části E o výměře 36 m2, 

- parc.č . 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to části A o výměře 24 m2, části B         

o výměře 33 m2, části C o výměře 24 m2, části D o výměře 48 m2 a části E o výměře 45 m2, 

s TROJHALÍ KAROLINA, se sídlem k Trojhalí 3361/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČO 720 89 237 

za účelem pořádání jednodenního rodinného festivalu KOMPOT dne 19. 5. 2019 

za nájemné ve výši 18.850,- Kč za celou dobu nájmu + DPH v zákonné výši 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
 

RM_M 25 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemky za účelem provedení 
kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření 

(zn.předkl.) 
08 
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dynamiky výstupů důlních plynů na povrch pro společnost Green Gas 
DPB, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01329/RM1822/22 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. č. st. 991 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, 

p. p. č. 222 - zahrada, 

p. p. č. 228/1 - zahrada, 

p. p. č. 231/1 - zahrada, 

p. p. č. 231/2 - zahrada, 

p. p. č. 234/3 - zahrada, 

p. p. č. 234/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 239/1 - zahrada, 

p. p. č. 239/2 - zahrada, 

p. p. č. 280/1 - ostatní plocha, neplodná půda, 

p. p. č. 562/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 562/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 562/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 594/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 894/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 907/15 - ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 907/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 907/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 907/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 908/2 - ostatní plocha, neplodná půda, 

p. p. č. 908/10 - ostatní plocha, neplodná půda, 

p. p. č. 1151 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1152 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1304 - ostatní plocha, jiná plocha, 

vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření 

dynamiky výstupů důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 “Komplexní řešení 

problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 00494356 

  

RM_M 26 
Návrh na vydání předchozího souhlasu k prodeji nemovitého majetku 
městským obvodem Vítkovice a městským obvodem Ostrava-Jih 

(zn.předkl.) 
08 
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Usnesení číslo: 01330/RM1822/22 
  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas s prodejem nemovitého majetku městským obvodem Vítkovice, v souladu           

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

v úplném znění, a to: 

- k  části pozemku parc. č. 242/2 o výměře 35 m2 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, která je dle 

geometrického plánu č. 3105-75/2018 ze dne 15. 6. 2018, vyhotoveného pro k. ú. Vítkovice 

nově označena jako pozemek parc. č. 242/22 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) vydává 

  
předchozí souhlas s prodejem nemovitého majetku městským obvodem Ostrava-Jih, v souladu  

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

v úplném znění, a to: 

- k  pozemku parc. č. 263/11 v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 

  

 
RM_M 27 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemků ve vlastnictví 
SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene pro společnost GasNet, s.r.o. a návrh na zřízení služebnosti a 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro Ředitelství silnic a dálnic ČR 
  
Usnesení číslo: 01331/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

parc. č. 1475/6 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 3242 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

pro: 

GasNet, s.r.o. 

se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO 272 95 567 
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v rámci stavby “REKO MS Ostrava - Radvanice 2. část Hviezdoslavova +2” 

  

2) rozhodla 

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

provozování STL plynovodu v pozemcích: 

parc. č. 1475/6 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 3242 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 

se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti umístění, provádění 

údržby a oprav oplocení podél dálnice D56 (ul. Místecká) v úseku km 40,50 - 52,50 k 

pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3014/5 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3134/6 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 3139/5 - ostatní plocha, silnice, 

vše v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 

parc. č. 1060/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, s oprávněným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem 145 05 Praha 4, Na Pankráci 546/56 

IČO 659 93 390 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 28 
Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti s Českou 
telekomunikační infrastrukturou a.s. a OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 01332/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků: 

parc. č. 1872/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1872/4 - ostatní plocha, zeleň, 

v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, pro: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

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

IČO: 04084063 

v rámci stavby “VPIC Ostrava Hrušova, logistické centrum”, dle situačního výkresu, který je 

přílohou č. 1/3 předloženého materiálu   

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k částem pozemků: 

parc. č. 1872/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1872/4 - ostatní plocha, zeleň, 

v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

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

IČO: 04084063 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  

3) souhlasí 

  
s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků: 

p. p. č. 455/26 - ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 455/57 - ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 455/84 - ostatní plocha, silnice, 

v k. ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava, 

p. p. č. 455/62 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 455/126 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 2992/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 2992/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 2993/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro: 

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 
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IČO: 25857568 

v rámci stavby “Přeložka optické trasy U koupaliště x Sjezd Výškovická”, dle situačních 

výkresů, které jsou přílohou č. 3/3 předloženého materiálu   

  

4) rozhodla 

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

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k částem pozemků: 

 p. p. č. 455/26 - ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 455/57 - ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 455/84 - ostatní plocha, silnice, 

v k. ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava, 

p. p. č. 455/62 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 455/126 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 2992/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 2992/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 2993/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

OVANET a.s.  

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 25857568 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 29 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností          
pro společnost SARIV-Němčík s.r.o. a společnost JTA - Holding,             
spol.  s r.o. 
  
Usnesení číslo: 01333/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

provozování a údržby vodovodní přípojky  k pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 382/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, s oprávněným: 

SARIV-Němčík s.r.o. 
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se sídlem Třanovice 290, PSČ 739 53 

IČO 253 53 551 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby splaškové kanalizace a dešťové kanalizace  k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1958/12 - vodní plocha,  koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

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

JTA - Holding, spol. s r.o. 

se sídlem Petřkovická 861/5, Petřkovice, 725 29 Ostrava 

IČO 258 16 624 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec 
Ostrava, návrh koupit pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava  
a nekoupit pozemek v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01334/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat pozemky v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, a to: 

- p.p.č. 141/14 

- p.p.č. 141/95 

- p.p.č. 1030 

 ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Nová Ves,  

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem koupit pozemek parc. č. 1581/76 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

od: 
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MILNEA státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 163 04, Praha 6, IČO: 

000 16 187 

za kupní cenu 169.560,- Kč 

a zahájit jednání o uzavření kupní smlouvy 

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem koupit pozemek parc. č. 1593/1 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

od: 

MILNEA státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 163 04, Praha 6, IČO: 

000 16 187 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 31 
Návrh na záměr města prodat pozemky, k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava - Trojzubec 
  
Usnesení číslo: 01335/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

- pozemek parc. č. 3380/16   

- pozemek parc. č. 3457/46 

včetně všech součástí (část okružní asfaltové bruslařské dráhy), 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava           

a Přívoz, 

za splnění níže uvedených podmínek: 

1. předmětem prodeje budou výhradně veškeré pozemky uvedené v záměru prodeje současně, 

nikoliv jen některý z těchto uvedených pozemků, či jeho část nebo jen některé pozemky, či jejich 

části; 
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2. nabídka zájemce bude obsahovat tyto údaje: 

- zamýšlený budoucí způsob využití pozemků zájemcem  (budoucí účel využití), u staveb bude 

uvedeno, jaké stavby hodlá zájemce na pozemcích realizovat, přičemž jejich využití bude 

respektovat platný územní plán města, případně podrobnější funkční a prostorovou regulaci, 

stanovenou městem při záměru prodeje, 

- prezentaci celkového záměru zájemce, v textové i grafické podobě. Její součástí bude 

doprovodná grafika znázorňující budoucí vizi (vizualizace, urbanistické řešení apod.) tak, aby 

byl jeho záměr městu pro jeho rozhodnutí jednoznačný a vypovídající, 

- popis záměru zejména z pohledu jeho přínosu pro rozvoj dané lokality, vhodnosti uvažovaného 

řešení, ať už z pohledu uvažovaného urbanistického, architektonického, dopravního, či 

funkčního řešení, 

- harmonogram stavby, popř. staveb, které hodlá zájemce na předmětných pozemcích 

realizovat,  s konkrétními termíny zahájení a  dokončení, 

- cenovou nabídku s uvedením souhrnné nabídkové kupní ceny za všechny výše uvedené 

pozemky; tato souhrnná nabídková kupní cena musí činit alespoň částku, která bude stanovena 

jako souhrn obvyklých cen týchž pozemků aktuálním znaleckým posudkem nejméně však musí 

činit 56 mil. Kč, 

- konkrétní údaje o způsobu financování; 

3. vybraný zájemce uzavře kupní smlouvu, na základě níž statutární město Ostrava převede            

na vybraného zájemce předmětné pozemky, jejímž obsahem bude mimo jiné: 

a) ujednání, že plánovaná stavba bude v souladu se základními funkčními a prostorovými 

regulačními podmínkami Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu z ledna 2019, 

b) ujednání, zavazující kupujícího předmětných pozemků sjednat v rámci kupní smlouvy také 

předkupní právo věcné ke všem předmětným nemovitým věcem, 

c) ujednání, zavazující kupujícího předmětných pozemků sjednat v rámci kupní smlouvy také 

zákaz zcizení jako právo věcné ke všem předmětným nemovitým věcem, 

d) ujednání, že převod pozemků bude realizován až po zaplacení kupní ceny a získání stavebního 

povolení, 

tato ujednání uvedená pod písm. a) až d) tohoto bodu jsou formulována v tomto záměru obecným 

způsobem pouze pro jeho účely a v příslušných smlouvách budou konkretizována; 

4. se smlouvou kupní bude zároveň uzavřena smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí (§ 

1267 a násl. Občanského zákoníku), příp. smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

inženýrských sítí (§ 1267 a násl. Občanského zákoníku) včetně staveb a technických zařízení       

s těmito sítěmi provozně souvisejícími (dále jen „inženýrské sítě“), které se nacházejí na 

předmětu převodu, ve prospěch vlastníka těchto inženýrských sítí - statutárního města Ostravy,  

a to na dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu 1000,- Kč za veškeré zřizované 

služebnosti dohromady – v případě, že v předmětu převodu se budou nacházet inženýrské sítě    

ve vlastnictví SMO; 

5. nabídka zájemce bude mít písemnou formu a bude statutárnímu města Ostrava doručena 

nejpozději dne 30. 9. 2019 do 17:00 hod. na adresu jeho sídla v zalepené obálce, přičemž na této 

obálce bude uvedeno “Trojzubec - neotvírat” a adresa sídla odesílatele; 

6. podmínkou finální kontraktace je shoda statutárního města Ostrava a zájemce na obsahu 

smluvní dokumentace; 

7. statutární město Ostrava si vyhrazuje právo vyžádat si, na základě doručených nabídek, 
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doplnění dodatečných informací od jednotlivých zájemců; 

8. statutární město Ostrava si vyhrazuje právo se žádným se zájemců po obdržení nabídek 

nejednat, případně finálně nekontrahovat; 

9. statutární město Ostrava si vyhrazuje právo hodnotit každou nabídku komplexně ve všech 

souvislostech bez výhradní preference některého z kritérií, a to na základě nejlepší nabídky, 

která bude nejvíce splňovat záměr prodeje, a to jak z pohledu cenové nabídky, termínů realizace, 

přínosu pro rozvoj dané lokality, či uvažovaného řešení; 

10. náklady vynaložené zájemcem v souvislosti se zpracováním nabídky nebudou ze strany 

statutárního města Ostravy hrazeny; 

11.  zastupitelstvo města si zároveň vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit. 

  

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 32 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01336/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se záměrem města prodat níže uvedené nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

(lokalita Karolina), a to: 

- pozemek parc. č. 3457/10, 

- pozemek parc. č. 3457/41, 

- pozemek parc.č. 276/1, 

- pozemek parc.č. 276/2, 

- pozemek parc.č. 276/8, 

- pozemek parc.č. 276/9, 

včetně všech jejich součástí a příslušenství, 

a to za splnění dále uvedených podmínek: 

1. poskytovatel dotace, tj. Regionální rada regionu soudružnosti Moravskoslezsko vydá 
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statutárnímu městu Ostrava předchozí písemný souhlas s převodem pozemku parc.č. 276/1; 

2. předmětem prodeje budou výhradně veškeré pozemky uvedené v záměru prodeje současně, 

nikoliv jen některý z těchto uvedených pozemků,  či jeho část nebo jen některé pozemky či 

jejich části; 

3. nabídka zájemce bude obsahovat tyto údaje: 

- zamýšlený budoucí způsob využití pozemků zájemcem  (budoucí účel využití), u staveb bude 

uvedeno, jaké stavby hodlá zájemce na pozemcích realizovat, přičemž jejich využití bude 

respektovat platný územní plán města, případně podrobnější funkční a prostorovou regulaci, 

stanovenou městem při záměru prodeje, 

- prezentaci celkového záměru zájemce, v textové i grafické podobě. Její součástí bude 

doprovodná grafika znázorňující budoucí vizi (vizualizace, urbanistické řešení apod.) tak, aby 

byl jeho záměr městu pro jeho rozhodnutí jednoznačný a vypovídající,  

- popis záměru zejména z pohledu jeho přínosu pro rozvoj dané lokality, vhodnosti uvažovaného 

řešení, ať už z pohledu uvažovaného urbanistického, architektonického, dopravního, či 

funkčního řešení, 

- harmonogram stavby, popř. staveb, které hodlá zájemce na předmětných pozemcích realizovat, 

s konkrétními termíny zahájení a dokončení, 

- cenovou nabídku s uvedením souhrnné nabídkové kupní ceny za všechny výše uvedené 

pozemky; tato souhrnná nabídková kupní cena musí činit alespoň částku, která bude stanovena 

jako souhrn obvyklých cen týchž pozemků aktuálním znaleckým posudkem nejméně však musí 

činit 37 mil. Kč (bez DPH), 

- konkrétní údaje o způsobu financování. 

4. vybraný zájemce uzavře kupní smlouvu, na základě níž statutární město Ostrava převede          

na vybraného zájemce předmětné pozemky, jejímž obsahem bude mimo jiné: 

a. ujednání, že plánovaná stavba bude v souladu se základními funkčními a prostorovými 

regulačními podmínkami Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu z února 2019, 

b. ujednání, zavazující kupujícího předmětných pozemků sjednat v rámci kupní smlouvy také 

předkupní právo věcné ke všem předmětným nemovitým věcem, 

c. ujednání, zavazující kupujícího předmětných pozemků sjednat v rámci kupní smlouvy také 

zákaz zcizení jako právo věcné ke všem předmětných nemovitým věcem, 

d. ujednání, že převod pozemků bude realizován až po zaplacení kupní ceny a získání stavebního 

povolení, 

tato ujednání uvedená pod písm. a. až d. tohoto bodu jsou formulována v tomto záměru obecným 

způsobem pouze pro jeho účely a v příslušných smlouvách budou konkretizována; 

5. se smlouvou kupní bude zároveň uzavřena smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí (§ 

1267 a násl. Občanského zákoníku), příp. smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

inženýrských sítí (§ 1267 a násl. Občanského zákoníku) včetně staveb a technických zařízení       

s těmito sítěmi provozně souvisejícími (dále jen „inženýrské sítě“), které se nacházejí            

na předmětu převodu, ve prospěch vlastníka těchto inženýrských sítí - statutárního města 

Ostravy, a to na dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu 1000,- Kč za veškeré 

zřizované služebnosti dohromady; 

6. se smlouvou kupní bude zároveň uzavřena smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí (§ 

1267 a násl. Občanského zákoníku), příp. smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (§ 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 37/67  
  

1267 a násl. Občanského zákoníku), jejímž obsahem bude právo přístupu a příjezdu přes 

předmět převodu za účelem zajištění údržby opěrné zdi Frýdlantských mostů, její opravy, 

modernizace, přístavby či nástavby nebo její rekonstrukce, ve prospěch vlastníka zmíněné 

opěrné zdi - statutárního města Ostravy, a to na dobu časově neomezenou a za jednorázovou 

úplatu 1000,- Kč za tuto služebnost; 

7. v kupní smlouvě bude obsaženo ujednání, zavazující kupujícího předmětných pozemků          

v rámci kupní smlouvy  statutárnímu městu Ostrava zřídit právo umístit na příslušných 

pozemcích v rámci předmětu převodu cyklostezku situovanou dle přílohy č. 4, tuto opravovat, 

udržovat, modernizovat či rekonstruovat, a to na dobu časově neomezenou a bezúplatně, 

8. nabídka zájemce bude mít písemnou formu a bude statutárnímu městu Ostrava doručena 

nejpozději dne 30. 9. 2019 do 17:00 hodin na adresu jeho sídla v zalepené obálce, přičemž na této 

obálce bude uvedeno “Karolina - neotevírat” a adresa sídla odesílatele. 

9. podmínkou finální kontraktace je shoda statutárního města Ostrava a zájemce na obsahu 

smluvní dokumentace, 

10. statutární město Ostrava si vyhrazuje právo vyžádat si, na základě doručených nabídek, 

doplnění dodatečných informací od jednotlivých zájemců, 

11. statutární město Ostrava si vyhrazuje právo se žádným ze zájemců po obdržení nabídek 

nejednat, případně finálně nekontrahovat, 

12. statutární město Ostrava si vyhrazuje právo hodnotit každou nabídku komplexně ve všech 

souvislostech bez výhradní preference některého z kritérií, a to na základě nejlepší nabídky, 

která bude nejvíce splňovat záměr prodeje, a to jak z pohledu cenové nabídky, termínů realizace, 

přínosu pro rozvoj dané lokality, či uvažovaného řešení, 

13. náklady vynaložené zájemcem v souvislosti se zpracováním nabídky nebudou ze strany 

statutárního města Ostravy hrazeny, 

14. zastupitelstvo města si zároveň vyhrazuje 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 
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RM_M 33 
Návrh na záměr města neprodat části pozemků, návrh na záměr města 
neprodat pozemky, návrh zrušit usnesení, návrh na záměr města prodat 
pozemek (vše v k. ú. Moravská Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 01337/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

část pozemku parc. č. 3716 o výměře 23,6 m2 svěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava  

a Přívoz 

část pozemku parc. č. 3719/2 o výměře 14,04 m2 nesvěřenou městskému obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz 

část pozemku parc. č. 3725 o výměře  39,4 m2 nesvěřenou městskému obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

dle zákresu, který je  přílohou č. 1/4 předloženého materiálu 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to 

pozemek parc. č. 3725, nesvěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

pozemek parc. č. 3719/2, nesvěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

pozemek parc. č. 3719/1, jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, nesvěřené městskému 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  

3) souhlasí 

  
s návrhem zrušit usnesení zastupitelstva města č. 0069/ZM1822/2 ze dne 12. 12. 2018 bod 3), 

které je přílohou č. 2/5 - 2/7 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc. č. 295/3 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava             

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

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 34 
Návrh na zahájení jednání o koupi pozemku, návrh na záměr města 
prodat pozemek, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01338/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na zahájení jednání o koupi 

pozemku parc. č. 1994/3 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, kdy část pozemku je součástí 

veřejně prospěšné stavby na síti místních komunikací DK 149 „Severní prodloužení ulice 

Porážkové v úseku Žerotínova – Mariánskohorská včetně napojení ulice Gorkého a podjezdu 

pod železniční tratí směrem k ulici Tomkově“ 

od společnosti České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 11015, IČO 

709 94 226 

za kupní cenu ve výši 300.000,- Kč + DPH 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc. č. 1004/3 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava            

a Přívoz 

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

  

3) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 35 
Návrh na koupi vodovodu v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava          
a uzavření kupní smlouvy se spol. GABYT s.r.o. a smlouvy o zřízení 
služebnosti s vlastníky pozemku 
  
Usnesení číslo: 01339/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o koupi vodovodu PE 100 D 63 celkové délky 90, 3 m v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

vybudovaného v rámci stavby “Výstavba inženýrských sítí, Polanka nad Odrou, splašková 

kanalizace, dešťová kanalizace, vodovod” a uloženého dle přílohy č. 1A,  č. 1B a č. 

1C předloženého materiálu v pozemku parc. č. 1723/1 - trvalý travní porost, 

a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s žadatelem - prodávajícím 

společností GABYT s.r.o. 

se sídlem U Zahrádek 94, Václavovice, 742 83 Ostrava  

IČO 268 66 552 

za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 1,- Kč + DPH v zákonné výši 

  

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodu PE 100 

D 63 k pozemku: 

parc. č. 1723/1 – trvalý travní porost 

v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

manželé 

XXXX XXXXX, datum narození 4X XX XXXX 

bydliště 1. května XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXX, 

XXXXXX XXXXXXX, datum narození XXX XXX XXXX 

bydliště Jiřího XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX Les, 

podíl ve výši 1/6, 

manželé 

XXXXXXXX XXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 
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XXXX XXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

oba bydliště 1. XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXX 

Xdrou, 

podíl ve výši 1/6, 

manželé 

XXXXX XXXX XXXXX, datum narození XX XXX XXXX 

XXXXX XXX XXXXXXX, datum narození XXX XXX XXXX 

oba bydliště 1. XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXX 

XXXou, 

podíl ve výši 1/6, 

manželé 

XXXXXX XXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

oba bydliště 1. XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXX 

XXrou, 

podíl ve výši 1/6, 

XXXXX XXXXXX, datum narození 1X XX XXXX 

bydliště 1. XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXou, 

podíl ve výši 1/12, 

XXXXXXX XXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště 1. XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXX, 

podíl ve výši 1/12, 

manželé 

XXXXXX XXXXXXX, datum narození 17X XX XXXX 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, 

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXh, 

podíl ve výši 1/6, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

za podmínky, že statutární město Ostrava se stane vlastníkem vodovodu P 100 D 63 na základě 

kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 
RM_M 44 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,            
pro realizaci projektu “Městečko bezpečí” a návrh zřídit právo stavby, 
pro realizaci projektu “Městečko bezpečí” 
  
Usnesení číslo: 01340/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,            

od společnosti Ingka Centres Česká republika s.r.o, se sídlem Praha 5, Skandinávská 15a/144, 

PSČ 155 00, IČO: 270 81 028, a to pozemky nebo jejich částí včetně součástí a příslušenství, 

oddělené dle GP č. 3556-80/2019 vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh nad Odrou: 

- pozemek p.p.č. 767/1, pozemek p.p.č. 767/4, pozemek p.p.č. 796/3, pozemek p.p.č. 

796/7, pozemek p.p.č. 796/21, pozemek p.p.č. 797, pozemek p.p.č. 799/36, pozemek p.p.č. 

1100/4, pozemek p.p.č. 4385, pozemek p.p.č. 4386/1, pozemek p.p.č. 4387,  pozemek p.p.č. 

4474/4, pozemek p.p.č. 4474/5, 

- část pozemku p.p.č. 796/2 o výměře 1.171 m2 nově označena jako pozemek p.p.č. 796/23, 

- část pozemku p.p.č. 796/6 o výměře 451 m2 nově označena jako pozemek p.p.č. 796/22,  

- část pozemku p.p.č. 799/2 o výměře 3.249 m2 nově označena jako pozemek p.p.č. 799/43, 

- část pozemku p.p.č. 800/2 o výměře 120 m2 nově označena jako pozemek p.p.č. 800/3,  

- část pozemku p.p.č. 801/5 o výměře 190 m2 nově označena jako pozemek p.p.č. 801/61, 

- část pozemku p.p.č. 801/11 o výměře 28 m2 nově označena jako pozemek p.p.č. 801/62, 

a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní  dle přílohy č. 5 předloženého materiálu                

za podmínky, že před podpisem smlouvy bude vymazáno předkupní právo a věcná břemena 

zapsaná pod č.j. V-1190/2004 a V-5795/2012, vše zapsáno na LV č. 5250 pro kú. Zábřeh            

nad Odrou, obec Ostrava 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem zřídit  právo stavby k níže uvedeným pozemkům  nebo jejich částem v k. ú. Zábřeh 

nad Odrou, obec  Ostrava, dle geometrického plánu  č.3556-80/2019 vyhotoveného pro k. ú. 

Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, v roce 2019, a to: 

- pozemku p.p.č. 767/1 o výměře 1551 m2 ostatní plocha, jiná plocha, 

- pozemku p.p.č. 767/4 o výměře 920 m2  ostatní plocha, jiná plocha, 

- pozemku p.p.č. 796/3 o výměře 1077 m2  trvalý travní porost, 

- pozemku p.p.č. 796/7 o výměře 23 m2  trvalý travní porost, 

- pozemku p.p.č. 796/21 o výměře 3 m2  trvalý travní porost, 

- pozemku p.p.č. 797 o výměře 2412 m2  orná půda, 

- pozemku p.p.č. 799/36 o výměře 71 m2 ostatní plocha, jiná plocha, 

- pozemku p.p.č. 1100/4 o výměře 168 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- pozemku p.p.č. 4385 o výměře 382 m2  ostatní plocha, jiná plocha, 

- pozemku p.p.č. 4386/1 o výměře 12 m2  ostatní plocha, jiná plocha, 

- pozemku p.p.č. 4387 o výměře 149 m2  ostatní plocha, jiná plocha, 

- pozemku p.p.č. 4474/4 o výměře 535 m2  ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- pozemku p.p.č. 4474/5 o výměře 572 m2  ostatní plocha, ostatní komunikace, 

a 

- části pozemku p.p.č. 796/2 o výměře 1171 m2 trvalý travní porost, označená jako pozemek 
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p.p.č. 796/23, 

- části pozemku p.p.č. 796/6 o výměře 451 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, označená jako 

pozemek p.p.č. 796/22, 

- části pozemku p.p.č. 799/2 o výměře 3249 m2 orná půda, označená jako pozemek p.p.č. 799/43, 

- části pozemku p.p.č. 800/2 o výměře 120  m2 trvalý travní porost, označená jako pozemek 

p.p.č. 800/3, 

- části pozemku p.p.č. 801/5 o výměře 190 m2 trvalý travní porost, označená jako pozemek 

p.p.č. 801/61, 

- části pozemku p.p.č. 801/11 o výměře 28 m2 orná půda, označená jako pozemek p.p.č. 801/62, 

s vlastníkem: 

Ingka Centres Česká republika s.r.o. 

se sídlem  Skandinávská 15a/144, 155 00 Praha 5  

IČO:270 81 028 

a uzavřít smlouvu o zřízení práva stavby dle přílohy č. 6 předloženého materiálu za podmínky, 

že před podpisem smlouvy bude vymazáno předkupní právo a věcná břemena zapsaná pod č.j. 

V-1190/2004 a V-5795/2012, vše zapsáno na LV č. 5250 pro k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 45 
Souhlas s umístěním umělecké intervence na pozemcích v k. ú. 
Moravská Ostrava - LANDSCAPE festival Ostrava 2019 
  
Usnesení číslo: 01341/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s instalací uměleckých intervencí, v rozsahu žádosti uvedené v příloze č. 1, na pozemcích parc. 

č. 2634/6, ostatní plocha, zeleň, parc. č. 434/2, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 1969/1, ostatní 

plocha, jiná plocha, parc. č. 1960/9, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, parc. č. 276/2, 

ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 980/1, ostatní plocha, ostatní komunikace vše v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to v období od 17. 

05. 2019 do 30. 10. 2019 v rámci mezinárodního festivalu LANDSCAPE festival Ostrava 2019 
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RM_M 46 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce - OSTRAVA BEZPEČNÁ 
DOPRAVA!!! 
  
Usnesení číslo: 01342/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce movitého majetku 

s vypůjčitelem OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! 

se sídlem Palackého 1114, 702 00 Ostrava-Přívoz 

IČO: 072557630, DIČ: CZ72557630 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 48 
Návrhy na uzavření smluv o nájmu prostoru sloužícího k podnikání          
v k. ú. Mošnov 
  
Usnesení číslo: 01343/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 822/48 o výměře  

135 m2 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

s nájemcem Vodafone Czech Republic a.s.  

se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001 

na dobu určitou do 31. 12. 2030 s výší nájemného 370,- Kč/m2/rok + DPH v zákonné výši 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání: 

- budova č. p. 323, která je součástí pozemku p. č. st. 446 

- budova č. p. 325, která je součástí pozemku p. č. st. 444 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

s nájemcem Valk Welding CZ, s.r.o. 
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se sídlem Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 271 86 563 

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 části pozemku parc. č. 822/60 o výměře 

4.010 m2 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

s nájemcem MAHLE Behr Ostrava s.r.o. 

se sídlem Průmyslová 368, 742 51 Mošnov, IČO: 277 75 763 

na dobu neurčitou s výší nájemného 55,- Kč/m2/rok + DPH v zákonné výši 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, a to za podmínky souhlasu Správce programu, kterým je 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR  

  

4) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření smlouvy o nájmu části pozemku: 

- parc. č. 822/58 o výměře 3.670 m2
 

- parc. č. 822/60 o výměře 1.200 m2 
 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

s nájemcem MAHLE Behr Ostrava s.r.o. 

se sídlem Průmyslová 368, 742 51 Mošnov, IČO: 277 75 763 

na dobu neurčitou s výší nájemného 55,- Kč/m2/rok + DPH v zákonné výši 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, a to za podmínky souhlasu Správce programu, kterým je 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR  

  

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 

- část budovy č. p.339 o výměře 319 m2, která je součástí pozemku p. č. st. 421 

- část budovy č. p. 341 o výměře 397 m2, která je součástí pozemku p. č. st. 418 

- budova bez č. p., která je součástí pozemku p. č. st. 419 

- pozemek parc. č. 822/59 o výměře 3.244 m2 

- pozemek parc. č. 822/41 o výměře 2.603 m2 

 vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

s nájemcem SINEKO Engineering s.r.o. 
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se sídlem Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava, IČO: 259 08 928 

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

za ostatní a nebytové prostory a 50,- Kč/m2/rok za pozemek  

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

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 EUROVIA CS, a.s. 

se sídlem Národní 138/10, Nové město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 74 924 

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

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 19 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování 
hazardních her na území statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01344/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se reguluje provozování 

hazardních her na území statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

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

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 20 
Výjimka pro městský obvod Slezská Ostrava ze závazného limitu 
stanoveného Statutem města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01345/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit výjimku ze závazného limitu stanoveného Obecně závaznou vyhláškou č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, ve znění pozdějších předpisů, na základě které úhrnná výše peněžních 

prostředků poskytnutá městským obvodem Slezská Ostrava na dotace a bezúročné zápůjčky 

může činit maximálně 7,54 mil. Kč za rozpočtový rok 2019 dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 24 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 01346/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 34070, ORJ 120 o 100 tis. Kč (A.1.) 

                                                       o 70 tis. Kč (A.2.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 161, ORJ 120 o 8 892 tis. Kč (E.1.) 
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- neinvestiční přijaté transfery od obcí 

(E.1.) na pol. 4121, ZJ 024, ORJ 100 o 2 521 tis. Kč 

                                ZJ 075, ORJ 100 o 1 647 tis. Kč 

- nedaňové příjmy 

na § 4349, pol. 2229, ÚZ 7401, ORJ 180 o 9 tis. Kč (C.3.) 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 5169, org. 7322 o 2 400 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 5171 o 5 503 tis. Kč 

na § 4312, pol. 5909, ORJ 180 o 9 tis. Kč (C.3.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7322 o 1 650 tis. Kč 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 3185 o 54 tis. Kč (C.2.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3311, pol. 5336, ÚZ 34070, ORJ 160, org. 4234 o 100 tis. Kč (A.1.) 

                                                                     org. 4240 o 70 tis. Kč (A.2.) 

z v y š u j e 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901 o 13 060 tis. Kč (E.1.) 

s n i ž u j í 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7039 o 4 050 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 857 o 5 503 tis. Kč 

na § 2219, pol. 6121, ORJ 230, org. 3185 o 54 tis. Kč (C.2.) 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 50 
Záměr přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 300 mil. Kč pro městský 
obvod Poruba 
  
Usnesení číslo: 01347/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
07 
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Rada města 

  
1) projednala 

  
záměr městského obvodu Poruba na přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 300 mil. Kč 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit záměr přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 300 mil. Kč pro městský obvod Poruba 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit radě města realizovat poptávkové řízení na výběr nejvhodnější nabídky dlouhodobého 

úvěru ve výši 300 mil. Kč 

  

4) ukládá 

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

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 23 
Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního 
města Ostravy Ostravské univerzitě 
  
Usnesení číslo: 01348/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 

Ostravské univerzitě, IČO 61988987, se sídlem Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava-Moravská 

Ostrava, ve výši 150 tis. Kč na realizaci projektu “Gaudeamus 2019” a o uzavření Veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy dle 

přílohy č. 1, přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují běžné výdaje na ORJ 221 

§ 2143, pol. 5909, ÚZ 7117                            o 150 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5332                                            o 150 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a ke schválení návrhy uvedené v bodech 1) a 2) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 43 
Ukončení Memoranda o vzájemné spolupráci k výstavbě areálu střelnic 
na ulici Plzeňská 
  
Usnesení číslo: 01349/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dohody o ukončení Memoranda o vzájemné spolupráci k výstavbě areálu 

střelnic na ulici Plzeňská (č. sml. 3207/2017/ŠaS)  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 22.5.2019 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 51 
Návrh na poskytnutí investičních dotací spolkům TJ Sokol Koblov z.s.  
a Tělovýchovná jednota Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01350/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy spolku TJ Sokol Koblov 

z.s., se sídlem Na Skotnici 19/23, Koblov, 711 00 Ostrava, IČO: 45234191 na projekt 

“Vybudování zázemí a rekonstrukce hřiště TJ Sokol Koblov z.s.”, ve výši 20% z celkové ceny 

projektu, maximálně však 5.079.920 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

mimořádné dotace mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy spolku Tělovýchovná 

jednota Ostrava, se sídlem Varenská 3098/40A, 70200, 702 00 Ostrava, IČO: 00561916           

na projekt “Přestavba antukového povrchu na multifunkční hřiště s osvětlením”,                   

ve výši 1.500.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace mezi 

statutárním městem Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

zapracovat do návrhu rozpočtu SMO na rok 2020 poskytnutí dotace ve výši ve výši 20 % 

z celkové ceny projektu, maximálně však 20% z ceny dle projektové dokumentace tj.          

5.079.920 Kč spolku TJ Sokol Koblov z.s. na spolufinancování projektu „Vybudování zázemí  

a rekonstrukce hřiště TJ Sokol Koblov z.s.“ 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

zapracovat do návrhu rozpočtu SMO na rok 2020 poskytnutí dotace ve výši 1.500.000 Kč spolku 

Tělovýchovná jednota Ostrava na spolufinancování projektu „Přestavba antukového povrchu  
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na multifunkční hřiště s osvětlením“ 

  

5) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 

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

na jeho jednání dne 22.05.2019 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 38 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 
00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01351/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 

00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

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

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 21.05.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 39 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 
Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 00635162 
  
Usnesení číslo: 01352/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnického osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 00635162, 

v celkové pořizovací ceně 73.548.443,- Kč (příloha č. 1 předloženého materiálu) 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu: 

Předseda: Ing. Hýža Petr – náměstek ředitele pro techniku a provoz      

Členové: 

• MXXX SXXXX – biomedicínský technik 

• DXXXX TXXXXX – vedoucí MTZ 

• Ing. PXXX ČXXXX - odbor informatiky                          

• IXXXX VXXXXX - vedoucí odd. majetkové účtárny 

• Radmila Glosová - majetkový odbor MMO         

  

3) ukládá 

  
předsedovi komise 

vyhotovit zápis o provedení likvidace majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Hýža,  

 předseda likvidační komise 

  
 

RM_M 40 
Schválení podání žádosti o podporu pro projekt Sociální bydlení               
ve městě Ostrava v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
  
Usnesení číslo: 01353/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
86 
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k usnesení č. 00845/RM1822/14 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
podání žádosti o podporu pro projekt “Sociální bydlení ve městě Ostrava” v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

zajistit předložení žádosti o podporu a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení 

v souladu s výzvou č. 03_16_052 (Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva) Operačního 

programu Zaměstnanost 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.05.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu v celkové výši    

15 767,1 tis. Kč, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování v celkové výši 788,4 tis. Kč,           

a to: 

- v roce 2019 na zajištění spolufinancování projektu ve výši 61 tis. Kč 

- v roce 2020 na zajištění spolufinancování projektu ve výši 277 tis. Kč 

- v roce 2021 na zajištění spolufinancování projektu ve výši 300 tis. Kč 

- v roce 2022 na zajištění spolufinancování projektu ve výši 151 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

zajistit spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení v rámci specifikace 

nároků na rozpočet statutárního města Ostravy dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.09.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 8 
Návrh na uzavření dodatku mezi statutárním městem Ostrava a tímto 
správcem inženýrských sítí ve vztahu ke GISMO: Ostravské vodárny           
a kanalizace a.s. 
  
Usnesení číslo: 01354/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 mezi statutárním městem Ostrava a tímto správcem inženýrských sítí  

ve vztahu ke GISMO: Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 

Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 45193673 

v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Návrh na uzavření smluv o budoucích služebnostech inženýrské sítě          
a smluv o výpůjčkách v souvislosti se stavbami zahrnutými                   
do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01355/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti              

se stavbou “Kanalizace splašková Plesná II. etapa II. část” mezi vlastníkem PKF servis Ostrava 

s.r.o., Hasičská 930/53, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČO: 28659201 

a budoucím oprávněným statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, 

IČO: 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o výpůjčce” v souvislosti se stavbou “Kanalizace splašková Plesná II. etapa II. 

část” mezi půjčitelem PKF servis Ostrava s.r.o., Hasičská 930/53, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, 

IČO: 28659201 

a vypůjčitelem statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO: 

00845451, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 
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uzavřít “Smlouvu o výpůjčce” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce a dostavba kanalizace        

v ul. Na Baranovci” mezi půjčitelem BRAT plus s.r.o., M. Ryšky 701, Poruba, 735 14 Orlová, 

IČO: 04174496 

a vypůjčitelem statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO: 

00845451, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti             

se stavbou “Rekonstrukce a dostavba kanalizace v ul. Na Baranovci” mezi vlastníkem BRAT 

plus s.r.o., M. Ryšky 701, Poruba, 735 14 Orlová, IČO: 04174496 

a budoucím oprávněným statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, 

IČO: 00845451, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti             

se stavbou “Propojení dešťových vod na pozemku parc. č. 872, 873 a 874” mezi 

vlastníkem BRAT plus s.r.o., M. Ryšky 701, Poruba, 735 14 Orlová, IČO: 04174496 

a budoucím oprávněným statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, 

IČO: 00845451, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Návrh na uzavření “Nájemní smlouvy” v souvislosti se stavbou 
“Prodloužení sběrače B do Radvanic” 
  
Usnesení číslo: 01356/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Nájemní smlouvy”  v souvislosti se stavbou “Prodloužení sběrače B                     

do Radvanic” mezi pronajímatelem: 

Asental Land, s.r.o. 

Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 27769143 

a 

nájemcem: 

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

IČO: 00845451 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 42 
Realizace akcí pro Městskou nemocnici Ostrava, p.o., dle přílohy č. 1           
a jejich financování z rozpočtu statutárního města Ostrava - z Fondu  
pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01357/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dofinancování z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava akcí, 

realizovaných investičním odborem Magistrátu města Ostravy (dle přílohy č. 1), a to: 

- Energetické úspory MNO - Centrální sklad, sklad oddělení zásobování 

- Energetické úspory MNO  - Lékařská pohotovostní služba  a autodílny MNO 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit převod prostředků investičního odboru MNO do ORJ 230 v celkové výši              

9.343 tis. Kč na dofinancování realizovaných akcí takto: 

- Energetické úspory MNO - Centrální sklad/sklad oddělení zásobování ve výši 3.743 tis. Kč 

(ORG 6209) 

- Energetické úspory MNO  - Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO ve výši              

5.870 tis. Kč (ORG 6210) 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží 

ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 
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na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170                                                 o 9.343 tis. Kč 

-zvýší 

kapitálové výdaje odboru investičního 

- na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6209, ORJ 230                            o 3.473 tis. Kč 

- na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6210, ORJ 230                            o 5.870 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

předložit návrh dle bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 22.05.2019 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy         
o dílo a smlouvy příkazní pro stavbu “Propojení kanalizace ul. 
Trnkovecká a Těšínská na sběrač B - BOZP+TDS” 
  
Usnesení číslo: 01358/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

příkazní na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci                     

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

a výkon odborného dozoru při činnostech prováděných hornickým způsobem 

pro stavbu  ”Propojení kanalizace ul. Trnkovecká a Těšínská na sběrač B” v k. ú. Radvanice, 

obec Ostrava, se zhotovitelem (příkazníkem): 

MEDEXIM Ostrava s.r.o., se sídlem: Jarkovská 328/20, 724 00 Ostrava - Proskovice, IČO:  

607 77 621  

za cenu a odměnu nejvýše přípustnou 210.000,- Kč bez DPH + platná sazba DPH, dle přílohy č.1 

předloženého materiálu 
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RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Revitalizace knihovny Podroužkova”, poř.č. 83/2019 
  
Usnesení číslo: 01359/RM1822/22 

(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 ”Revitalizace knihovny 

Podroužkova, Ostrava - Poruba, rekonstrukce vnitřních prostor” v k.ú. Poruba - Sever, 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. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci:    

1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit všechny 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 smlouvy  

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

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “ÚČOV rekonstrukce výměníků kalu”, poř. č. 59/2019 
  
Usnesení číslo: 01360/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci veřejné zakázky 

“ÚČOV rekonstrukce výměníků kalu”, v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 

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

5. Ing. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. František Kolařík - člen ZM 

2. Ing. Petr Gelnar - OVAK a.s. 

3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 

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

5. Ing. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

4) 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 

  
5) zmocňuje 
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vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Domov Korýtko - PD,IČ,AD”, poř. č. 71/2019 
  
Usnesení číslo: 01361/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,            

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na vypracování projektových podkladů           

a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby “Rekonstrukce, přístavba    

a nástavba Domova Korýtko”, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 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. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

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

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 
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 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 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Kanalizace splašková Plesná - II. etapa, II. část 
(TDS+BOZP)”, poř. č. 033/2019 
  
Usnesení číslo: 01362/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele  a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané 

“Kanalizace splašková Plesná - II. etapa, II. část (TDS+BOZP)”, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu, se společností: 

After mining, a.s. 

se sídlem: Zámostní 1240/41, Slezská Ostrava, 710 00  Ostrava 

IČO: 64618650 

za cenu nejvýše přípustnou 1.790.000,-- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Kanalizace splašková Plesná - II. etapa, II. část”, poř. č. 
007/2019 
  
Usnesení číslo: 01363/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00658/RM1822/11 
  
Rada města 

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

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

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

na realizaci stavby “Kanalizace splašková Plesná - II. etapa, II. část” v k. ú. Nová Plesná a v k.ú. 

Stará Plesná, obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 6: 

KR OSTRAVA a.s. 

se sídlem: Slívova 1946/7, Slezská Ostrava, 710 00  Ostrava 

IČO: 25890981 

za cenu nejvýše přípustnou 163.900.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Blok Nové Lauby (DSP+DPS+IČ+AD)”, poř. č. 78/2019 
  
Usnesení číslo: 01364/RM1822/22 

(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 vypracování projektových dokumentací            

a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby „BLOK NOVÉ LAUBY“ 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu 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. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 
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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 smlouvy a 

rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.10.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 47 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu a k nabytí nemovitostí             
do majetku města 
  
Usnesení číslo: 01365/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) a čl. 7, odst. (9), písm. u) obecně 

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

a doplňků, k: 

• nabytí pozemků p. č. 29/2 a p. č. 2108/2 v k. ú. Hošťálkovice, pro městský obvod 

Hošťálkovice, 

• pronájmu pozemků p. č. 2583/1 a p. č. 817/3 v k. ú. Hrabová 

• nabytí pozemku p. č. 492/1 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, pro městský obvod Nová Ves 

• nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti 2143/4168 na budově č. p. 501 - bytový dům, 

který stojí na pozemcích p. č. 348, p. č. 349, p. č. 352/2, p. č. 595 a p. č. 597, v k. ú. Poruba, 

nabytí pozemku p. č. 592, jehož součástí je stavba č. p. 511 - bytový dům, v k. ú. Poruba, 

nabytí pozemku p. č. 349 v k. ú. Poruba, nabytí pozemku p. č. 595 v k. ú. Poruba, pro 

městský obvod Poruba 

• nabytí pozemku p. č. 1986/9 a části pozemku p. č. 1986/1 a 1986/10 sloučenýcha nově 

označených jako pozemek p. č. 1986/10 v k. ú. Koblov, pro městský obvod Slezská Ostrava 

• nabytí nemovitých věcí – budov bez čp/če – garáží stojících na pozemcích p. č. 2902, 

2903, 2911, 2912, 2922 a 3897 v k. ú. Zábřeh-VŽ, pro městský obvod Vítkovice 

  

2) nevydává 
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- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) a čl. 7, odst. (9), písm. u) obecně 

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

a doplňků, k: 

• nabytí stavby garáže stojící na pozemku parc.č. 690/29 v k. ú. Radvanice, pro městský 

obvod Radvanice a Bartovice 

• pronájmu autobusové zastávky „Svinov náměstí“, která se nachází na části pozemku parc. 

č. 1241v k. ú. Svinov a autobusové zastávky „Malá strana“, která se nachází na části 

pozemku parc. č. 3076/1 v k. ú. Svinov 

  

 
RM_M 4 
Dodatek č.1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny            
pro objekty Městské policie Ostrava v r. 2019, ev.č. obchodníka 800002, 
ev.č. zákazníka 3655/2018/HS ze dne 13.12.2018 
  
Usnesení číslo: 01366/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách elektřiny ze sítí NN, ev. č. obchodníka 

800002,  ev.č. zákazníka 3655/2018/HS,  mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 

729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a  společností Český Energetický Dodavatel a.s., se sídlem 

Praha 1, Nové Město. Václavské náměstí 806/62, PSČ 110 00, IČO: 22795090, dle přílohy č. 3 

přeloženého materiálu  

  

 
RM_M 49 
Návrh Dodatku č.1 k Rámcové dohodě č. 2142/2018/HS ze dne 31. 5. 2018 
s dodavatelem ASTRA kancelářské potřeby s.r.o. na dodávky 
kancelářských potřeb z důvodu prodloužení její platnosti 
  
Usnesení číslo: 01367/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové dohodě č. 2142/2018/HS ze dne 31. 5. 2018 mezi 

statutárním městem Ostrava, IČO: 00845451 a společností ASTRA kancelářské potřeby s.r.o.  

se sídlem: Kosmonautů 670/68, Karviná, IČO: 27791661 na dodávku kancelářských potřeb 

vztahující se k veřejné zakázce ”Nákup kancelářských potřeb a papíru pro resort statutárního 

města Ostravy” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  
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RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Nákup rotátorů”, poř. č. 058/2019 
  
Usnesení číslo: 01368/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,           

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na dodávku 6 ks rotátorů v rozsahu dle 

předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

1. Ing. Břetislav Gibas – tajemník 

2. Ing. Bc. Pavel Šmátrala - odbor hospodářské správy 

3. Ing. Marcela Trojáková, MPA - odbor vnitřních věcí 

4. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

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

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. René Bartoš - odbor hospodářské správy 

3. Ing. Alena Holmanová, MPA - odbor vnitřních věcí 

4. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

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

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.09.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

a rozhodnutí o námitkách 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.09.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 7 
Aktualizace Interních postupů Zprostředkujícího subjektu ITI ostravské 
aglomerace 
  
Usnesení číslo: 01369/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
21 

  
k usnesení č. 05205/RM1418/75 
k usnesení č. 07150/RM1418/100 
k usnesení č. 09182/RM1418/127 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Interní postupy Zprostředkujícího subjektu ITI ostravské aglomerace ve verzi 4 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_ORG 1 
Schválení termínu konání mimořádné schůze rady města dne 28.05.2019 
  
Usnesení číslo: 01370/RM1822/22 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
termín konání mimořádné schůze rady města konané dne 28.05.2019 od 09:30 hodin 

  

 
 


