
Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 1/34 
  

Usnesení 
3. mimo řádné sch ůze rady m ěsta 
konané dne 04.07.2019 

čís. 01713/RMm1822/3-01745/RMm1822/3 

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 
Ing. Tomáš Macura, MBA 
primátor 

______________________________ 
Ing. Martin Št ěpánek, Ph.D. 
náměstek primátora 

  
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 2/34 
  

Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 04.07.2019  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

01713/RMm1822/3 RM_M 0 Schválení programu 3. mimořádné schůze rady 
města konané dne 04.07.2019 

35 

01714/RMm1822/3 RM_VH 1 Výkon valné hromady v obchodní společnosti 
OZO Ostrava s.r.o. 

45 

01715/RMm1822/3 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

28 

01716/RMm1822/3 RM_M 8 Navýšení počtu funkčních míst zaměstnanců 
vykonávajících obslužné činnosti u Městské 
policie Ostrava 

25 

01717/RMm1822/3 RM_VZ 16 Zadání zpracování dokumentace „Multifunkční 
dům Náměstí Msgre. Šrámka - dopravní studie” 

09 

01718/RMm1822/3 RM_M 2 Návrh na záměr města nepronajmout části 
pozemků v k. ú. Poruba a k. ú. Svinov, obec 
Ostrava 

08 

01719/RMm1822/3 RM_M 3 Návrh na souhlas s umístěním stavebních 
a inženýrských objektů do pozemků ve vlastnictví 
SMO, návrh na uzavření smluv o budoucích 
smlouvách o zřízení služebností, návrh na uzavření 
nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě 
darovací s H - Zone, s.r.o. 

08 

01720/RMm1822/3 RM_M 9 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pozemek 
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, se společností Colour 
Production, spol. s r.o. 

08 

01721/RMm1822/3 RM_M 11 Úprava rozpočtu 07 
01722/RMm1822/3 RM_M 12 Vystavení objednávky vůči spol. PWR computers 

s.r.o. na nákup tiskových zařízení 
83 

01723/RMm1822/3 RM_VZ 18 Smlouva na poskytování technické podpory 
programového vybavení Veritas se společností 
Proact Czech Republic, s.r.o. 

83 

01724/RMm1822/3 RM_VZ 12 Veřejná zakázka „Výstavba nového kampusu 
na Černé louce - Univerzitní zázemí sportu 
a behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty 
umění” 

38 

01725/RMm1822/3 RM_M 1 SSMSK Návrh na uzavření smluv o uzavření 
budoucích věcných břemen v souvislosti 
se stavbami zahrnutými do rozpočtu statutárního 
města Ostravy 

05 

01726/RMm1822/3 RM_M 4 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 3132/2018/OI/VZKÚ 

05 

01727/RMm1822/3 RM_M 5 Návrh na uzavření smlouvy na realizaci akce 
„Rekonstrukce kanalizace v ul. 1. máje 
u plynojemu MAN - kácení dřevin” 

05 

01728/RMm1822/3 RM_M 6 Rekonstrukce a prodloužení sběrače B 
do Radvanic”, návrh na uzavření Dodatku č. 4 

05 
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ke Smlouvě o dílo č. 2777/2017/OSR 
01729/RMm1822/3 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Oprava kanalizace 

v ul. Fišerova”, poř. č. 91/2019 
05 

01730/RMm1822/3 RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Nové Lauby - zjišťovací 
archeologický výzkum III.”, poř. č. 79/2019 

05 

01731/RMm1822/3 RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Rekonstrukce tepelného 
hospodářství Městské nemocnice Ostrava 
(DPS+BOZP+AD)”, poř. č. 118/2019 

05 

01732/RMm1822/3 RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Demolice ČS - SO 01 Budova 
jemných česlí”, poř. č. 109/2019 

05 

01733/RMm1822/3 RM_VZ 7 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření Smlouvy příkazní na výkon technického 
dozoru stavebníka při realizaci stavby 
„Rekonstrukce VO oblast nám. Jana Nerudy” 

05 

01734/RMm1822/3 RM_VZ 8 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření smlouvy o dílo a příkazní smlouvy 
na zpracování proj. dokumentace „BD Janáčkova - 
změna zdroje vytápění” 

05 

01735/RMm1822/3 RM_VZ 11 Veřejná zakázka „VO Ostrava - Heřmanice, 
ul. Vrbická”, poř. č. 111/2019 

05 

01736/RMm1822/3 RM_VZ 15 Veřejná zakázka „Plošná kanalizace Michálkovice 
- ul. Rychvaldská a Radvanická”, poř. č. 90/2019 

05 

01737/RMm1822/3 RM_VZ 17 Veřejná zakázka „Novostavba bytového domu 
Kostelní - Biskupská - PD”, poř. č. 124/2019 

05 

01738/RMm1822/3 RM_VZ 19 Veřejná zakázka „Odkanalizování jižní části 
Svinova”, poř. č. 119/2018 

05 

01739/RMm1822/3 RM_VZ 20 Soutěž o návrh „KONCERTNÍ HALA MĚSTA 
OSTRAVY”, poř. č. 212/2018 

89 

01740/RMm1822/3 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Jazykové kurzy”, poř. č. 97/2019 22 
01741/RMm1822/3 RM_VZ 1 Výměna střešní krytiny budovy č. p. 326 

v průmyslové zóně Mošnov 
84 

01742/RMm1822/3 RM_VZ 9 Výměna plynového kotle v objektu č. p. 326 
v průmyslové zóně Mošnov 

84 

01743/RMm1822/3 RM_VZ 10 Zpracování projektové dokumentace pro realizaci 
úpravy elektrické instalace – instalaci podružného 
měření elektrické energie budovy Tandem v areálu 
Moravskoslezského inovačního centra a.s. 
v Ostravě Pustkovci 

84 

01744/RMm1822/3 RM_VZ 13 Veřejná zakázka „Nákup papíru pro resort 
statutárního města Ostravy - 2019“ poř. č. 39/2019 

84 

01745/RMm1822/3 RM_VZ 14 Veřejná zakázka „Nákup kancelářských potřeb 
pro resort statutárního města Ostravy - 2019“ 
poř. č. 40/2019 

84 
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Materiály, které byly staženy:  
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_MZP 1 Návrh na poskytnutí odměny za rok 2018 řediteli 
příspěvkové organizace zřízené statutárním 
městem Ostrava v oblasti sociální péče 

32 

 RM_M 7 Návrh na souhlas ke stavbě na pozemcích 
v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 
sousedních nemovitostí 

84 

 RM_M 10 Návrh na souhlas s vnějším vzhledem prodejny, 
návrh na nesouhlas s umístěním reklamního 
poutače a návrh na souhlas s umístěním sídla 
společnosti v nebytovém prostoru č. p. 170 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

 
Tiskové opravy: 
  
 Materiál  

  
Název zn.předkl.  

 RM_TO 1 Tisková oprava usnesení č. 01650/RM1822/26, 
bodu 1) ze dne 18. 6. 2019 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 3. mimo řádné sch ůze rady m ěsta konané dne 
04.07.2019 
  
Usnesení číslo: 01713/RMm1822/3 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 3. mimořádné schůze rady města konané dne 04.07.2019  

  
 

RM_VH 1 
Výkon valné hromady v obchodní spole čnosti OZO Ostrava s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01714/RMm1822/3 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti OZO Ostrava s.r.o., IČO: 623 00 920, se sídlem Frýdecká 680/444, Kunčice, 
719 00 Ostrava, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) uděluje 
  

souhlas jednateli společnosti OZO Ostrava s.r.o. k převodu nemovitého majetku společnosti 
dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) uděluje 
  

souhlas jednateli společnosti OZO Ostrava s.r.o. k nabytí nemovitého majetku společností 
dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_VH 2 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01715/RMm1822/3 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO: 259 11 368, se sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, 
700 30 Ostrava, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
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Rada města 
1) schvaluje 
  

členovi představenstva obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
smlouvu o výkonu funkce dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou

  
 

RM_M 8 
Navýšení po čtu funk čních míst zaměstnanc ů vykonávajících obslužné 
činnosti u M ěstské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01716/RMm1822/3 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

navýšení počtu funkčních míst zaměstnanců Městské policie Ostrava vykonávajících obslužné 
činnosti ze 114 na 119, a to z důvodu zajištění nepřetržité strážní služby v areálu „Wattova” 
na ulici Nádraží 196/376 v Ostravě-Přívoze 

  
2) schvaluje 
  

snížení počtu funkčních míst strážníků a čekatelů ze 715 na 710 a stanoví celkový počet 
zaměstnanců statutárního města Ostravy, zařazených do  Městské policie Ostrava na 829, 
v členění  710 strážníků a čekatelů a 119 ostatních zaměstnanců vykonávajících  obslužné 
činnosti 

  
 

RM_VZ 16 
Zadání zpracování dokumentace „Multifunk ční dům Náměstí 
Msgre. Šrámka - dopravní studie” 
  
Usnesení číslo: 01717/RMm1822/3 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování dokumentace 
„Multifunk ční dům Náměstí Msgre. Šrámka - dopravní studie” za cenu 277 000,- Kč bez DPH 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu mezi Statutárním městem Ostrava a společností 
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava 1, IČO: 42767377
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2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í 

kapitálové výdaje 

§ 2212, pol. 6342 ORG 0000000003408, ORJ 100                   o 336 tis. Kč 

z v ý š í 

kapitálové výdaje 

§ 3639, pol. 6121 ORG 0008251000000, ORJ 100                   o 336 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 2 
Návrh na zám ěr města nepronajmout části pozemk ů v k. ú. Poruba      
a k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01718/RMm1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

že není záměrem města pronajmout částí pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
a to: 
- 995/2 - ostatní plocha, jiná plocha 
- 995/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
- 1083/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
- 896/20 - ostatní plocha, zeleň 
- 1002/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
vše v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

- 3475/10 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

za účelem výstavby a provozu bezkontaktní automyčky, dle zákresu v situačním snímku, 
který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 3 
Návrh na souhlas s umíst ěním stavebních a inženýrských objekt ů 
do pozemk ů ve vlastnictví SMO, návrh na uzav ření smluv o budoucích 
smlouvách o z řízení služebností, návrh na uzav ření nájemní smlouvy 
a smlouvy o budoucí smlouv ě darovací s H - Zone, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01719/RMm1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

v souladu s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006/Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, s umístěním stavebních a inženýrských objektů do pozemků ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, a to: 

- IO 102 - Komunikace pěší - křižovatka Betonářská 
parc. č. 1916/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1916/7 - ostatní plocha, zeleň, 

- IO 801 - Terénní úpravy 
parc. č. 1916/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1916/7 - ostatní plocha, zeleň, 

- PS 01 - Světelná signalizace křižovatky 
parc. č. 1916/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1916/7 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 1916/8 - ostatní plocha, zeleň, 

- PS 02 - Koordinační kabel 
parc. č. 1916/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1916/7 - ostatní plocha, zeleň, 

v rámci stavby „Úprava křižovatky Orlovská - Betonářská”, dle koordinačního situačního 
výkresu, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

- IO 04 - Terénní a sadové úpravy 
parc. č. 1872/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 1872/4 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 1872/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1872/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1872/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1872/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1872/12 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- IO 06 - Úprava rampy Ke Kamenině 
parc. č. 1872/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 1872/4 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 1872/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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parc. č. 1872/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1872/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- IO 07 - Komunikace pěší - rampa Ke Kamenině 
parc. č. 1872/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 1872/4 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 1872/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- TI 01.1 - Areálová přípojka včetně vodoměrné šachty 
parc. č. 1872/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 1872/4 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 1872/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- TI 11 - Přeložka VO - rampa Ke Kamenině 
parc. č. 1872/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 1872/4 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 1872/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1872/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1872/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v rámci stavby „Hrušov Logistics Centre”, dle koordinačního situačního výkresu, 
který je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

pro: 

H-zone, s.r.o. 
se sídlem:  Ostrava - Moravská Ostrava, Brandlova 1267/6, PSČ 702 00 
IČO: 043 98 343 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení, vedení, 
provozování a údržby vodovodní přípojky v pozemcích ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

parc. č. 1872/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 1872/4 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 1872/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

H-zone, s.r.o. 
se sídlem:  Ostrava - Moravská Ostrava, Brandlova 1267/6, PSČ 702 00 
IČO: 043 98 343 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 
  

na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti: 
- zřízení, vedení, provozování a udržování kabelového vedení veřejného osvětlení v pozemcích 
parc. č. 1534/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1534/2  - ostatní plocha, ostatní 
komunikace a parc. č. 1400/1 - ostatní plocha, zeleň všechny v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, 
- zřízení, vedení, provozování a udržování kabelového vedení světelného signalizačního 
zařízení v pozemcích parc. č. 1400/1 ostatní plocha, zeleň a parc. č. 1421/8 - ostatní 
plocha, manipulační plocha oba v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, a v pozemcích p. p. č. 5/2 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 6/13 - ostatní plocha, jiná plocha a p. p. č. 389/2 - ostatní 
plocha, dráha všechny v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

H-zone, s.r.o. 
se sídlem:  Ostrava - Moravská Ostrava, Brandlova 1267/6, PSČ 702 00 
IČO: 043 98 343 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene - zřízení a provozování světelné signalizační křižovatky včetně koordinačních kabelů
v pozemcích parc. č. 1916/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, 
a p. p. č. 433/1 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, s: 

Moravskoslezský kraj 
se sídlem:  ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: 708 90 692 
zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje 
se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO: 000 95 711, jako budoucím povinným 

a 

H-zone, s.r.o. 
se sídlem:  Ostrava - Moravská Ostrava, Brandlova 1267/6, PSČ 702 00 
IČO: 043 98 343, jako investorem 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti -
zřízení, vedení, provozování a údržbu kabelového vedení veřejného osvětlení v pozemku 
parc. č. 1536/3 - ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, s: 
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OKK Koksovny, a.s. 
se sídlem  Ostrava-Přívoz, Koksární 1112, PSČ 702 74 
IČO 476 75 829, jako budoucím povinným 

a 

H-zone, s.r.o. 
se sídlem:  Ostrava - Moravská Ostrava, Brandlova 1267/6, PSČ 702 00 
IČO: 043 98 343, jako investorem 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
6) rozhodla 
  

na straně pronajímatele 
o uzavření nájemní smlouvy k pozemkům a k částem pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostrava, a to: 
1/ pro stavbu „Hrušov Logistics Centre”: 
- části pozemku parc. č. 1872/1, ost. plocha - jiná plocha o celkové výměře 815 m2, a to část 
označená v situačním výkresu jako “A” o výměře 32 m2 (13 m2 a 19 m2), část označená 
v situačním výkresu jako “B” o výměře 76 m2 (52 m2 a 24 m2), část označená v situačním 
výkresu jako “C” o výměře 352 m2 (58 m2 a 294 m2), část označená v situačním výkresu jako 
“D” o výměře 53 m2 (40 m2 a 13 m2) a část označená v situačním výkresu jako “E” o výměře 
302 m2 (291 m2, 3 m2 a 8 m2); 
- části pozemku parc. č. 1872/4, ost. plocha - zeleň o celkové výměře 47 m2, a to část označená 
v situačním výkresu jako “A” o výměře 5 m2, část označená v situačním výkresu jako “B” 
o výměře 4 m2, část označená v situačním výkresu jako “C” o výměře 6 m2, část označená 
v situačním výkresu jako “D” o výměře 21 m2 (18 m2 a 3 m2) a část označená v situačním 
výkresu jako “E” o výměře 11 m2;  
-části pozemku parc. č. 1872/5, ost. plocha - ost. komunikace o celkové výměře 973 m2, a to část 
označená v situačním výkresu jako “A” o výměře 25 m2, část označená v situačním výkresu jako 
“B” o výměře 64 m2, část označená v situačním výkresu jako “C” o výměře 216 m2 (194 m2

a 22  m2), část označená v situačním výkresu jako “D” o výměře 25 m2 a část označená 
v situačním výkresu jako “E” o výměře 643 m2 

- pozemek parc. č. 1872/6, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 114 m2 

- části pozemku parc. č. 1872/7, ost. plocha - ost. komunikace o celkové výměře 531 m2, 
a to část označená v situačním výkresu jako “A” o výměře 37m2, část označená v situačním 
výkresu jako “B” o výměře 433 m2 a část označená v situačním výkresu jako “C” o výměře 
61 m2 

- pozemek parc. č. 1872/11, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 10 m2 

- pozemek parc. č. 1872/12, ost. plocha - jiná plocha o výměře 43 m2 

vše v k.ú. Hrušov, obec Ostrava (ul. Betonářská x ul. Orlovská), 
dle situačních výkresů, které jsou přílohou č. 1/1 - č. 1/7  předloženého materiálu 
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2/ pro stavbu „Úprava křižovatky ul. Orlovská - Betonářská”: 
- části pozemku parc. č. 1916/6, ost. plocha - ost. komunikace o celkové výměře 282 m2, 
a to část označená v situačním výkresu jako “A” o výměře 82 m2, část označená v situačním 
výkresu jako “B” o výměře 51 m2, část označená v situačním výkresu jako “C” o výměře 32 m2

(27 m2 a 5 m2), část označená v situačním výkresu jako “D” o výměře 117 m (5m2, 36 m2

a 76 m2); 
- části pozemku parc. č. 1916/7, ost. plocha - zeleň o celkové výměře 140 m2, a to část označená 
v situačním výkresu jako “A” o výměře 84 m2, část označená v situačním výkresu jako “B” 
o výměře 38 m2, část označená v situačním výkresu jako “C” o výměře 9 m2 a část označená 
v situačním výkresu jako “D” o výměře 9 m2; 
- část pozemku parc. č. 1916/8, ost. plocha - zeleň o výměže 56 m2 

vše v k.  ú. Hrušov, obec Ostrava (ul. Betonářská x ul. Orlovská), 
dle situačních výkresů, které jsou přílohou č. 1/8 - č. 1/10 předloženého materiálu, 

se společností: 
H - zone, s.r.o. 
se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Brandlova 1267/6, PSČ 702 00, IČO: 274 11 842, 
za nájemné ve výši 90,- kč/m2/rok, tj. 270.990,- Kč/ročně, za účelem vybudování následujících 
staveb: 
1/ v rámci realizace stavby „Hrušov Logistics centre”: 
- IO 04, terénní a sadové úpravy; 
- IO 06, úprava rampy Na Kamenině (úprava komunikace); 
- TI 01.1 areálová vodovodní přípojka včetně vodoměrné šachty; 
- TI 11, přeložka veřejného osvětlení, 
2/ v rámci realizace stavby „Úprava křižovatky Orlovská - Betonářská”: 
- IO 102, komunikace pěší, křižovatka Betonářská (jedná se o zřízení chodníku na části pozemku 
p. p. č. 1916/6 a na části pozemku p. p. č. 1916/7; 
- IO 801, terénní úpravy (jedná se o terénní úpravy na nově zřízeném dělícím ostrůvku 
v křižovatce Orlovská - Betonářská na části pozemku p. p. č. 1916/6 a v části pozemku 
p. p. č. 1916/7; 
- PS 01, světelná signalizace křižovatky (jedná se o zemní kabelové vedení světelné signalizace 
v části pozemku p. p. č. 1916/7 a v části pozemku p. p. č. 1916/8; 
- PS 02, koordinační kabel (jedná se o kabelové vedení světelné signalizace v části pozemku 
p. p. č. 1916/6, 
na dobu určitou, nejpozději do 31. 12. 2023, 
dle návrhu smlouvy, která je přílohou č. 8 předloženého materiálu  

  
7) rozhodla 
  

o přijetí budoucího daru umístěného v k. ú. Hrušov a v k. ú. Muglinov, obec Ostrava dle návrhu 
smlouvy o budoucí smlouvě darovací, která je přílohou č. 9 předloženého materiálu, a to: 

• světelnou signalizaci křižovatky č. 2005 Orlovská x Betonářská, realizovanou jako PS 01 
Světelná signalizace křižovatky, 
• koordinační kabel, realizovaný jako objekt PS 02 Koordinační kabel, 

a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací, která je přílohou č. 9 předloženého materiálu 
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s budoucím dárcem 
H-Zone, s.r.o. 
se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Brandlova 1267/6, PSČ 702 000 
IČO: 274 11 842 

Stavební objekty budou vybudovány v rámci stavby „Úprava křižovatky Orlovská - Betonářská”

8) souhlasí 
  

s provedením 

a) přeložení zařízení veřejného osvětlení ve vlastnictví statutárního města Ostrava, které bude 
realizováno v rámci stavby „Hrušov Logistics Centre”, stavební objekt TI 11 - Přeložka VO -
rampa Ke Kamenině, dle situace která je přílohou č. 10/1 předloženého materiálu, 

b) přeložení zařízení veřejného osvětlení ve vlastnictví statutárního města Ostrava, které bude 
realizováno v rámci stavby „Úprava křižovatky ul. Orlovská - Betonářská”, stavební objekt 
IO 401 - úprava veřejného osvětlení, dle situace která je přílohou č. 10/2 předloženého materiálu,

c) úpravy komunikace ul. Betonářská, v rozsahu stavebního objektu IO 102 - Komunikace pěší, 
realizovaného v rámci stavby „Úprava křižovatky ul. Orlovská - Betonářská”, dle situace,
která je přílohou č. 10/3  předloženého materiálu, 

za souhlasného stanoviska a dodržení podmínek stanovených provozovatelem společností 
Ostravské komunikace, a.s., který po dokončení úprav převezme přeložky a úpravy 
specifikované v odstavci a), b), c)  zpět do provozování. Tyto úpravy jsou vyvolány realizací 
výše uvedených staveb. 

Investorem stavby „Hrušov Logistics Centre” a “Úprava křižovatky ul. Orlovská - Betonářská” 
je společnost H-Zone, s.r.o., se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Brandlova 1267/6, 
PSČ 702 00, IČO: 274 11 842. 

  
 

RM_M 9 
Návrh na uzav ření nájemní smlouvy na pozemek v k. ú. Přívoz, obec 
Ostrava se spole čností Colour Production, spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 01720/RMm1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele 
o uzavření nájemní smlouvy na pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostrava p. p. č. 402/3, 
ost. plocha - jiná plocha o výměře 729 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (v blízkosti pošty 
u hlavního nádraží), 
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se společností: 
Colour Production, spol. s.r.o. 
se sídlem: Lomená 349, 747 66 Dolní Lhota, IČO:258 30 210, 
za účelem jeho využití k umístění bílého party stanu pro akreditaci návštěvníků festivalu, 
pro výměnu vstupenek za festivalový náramek a prodej festivalové jízdenky na městskou 
hromadnou dopravu v rámci pořádání kulturní akce - letního festivalu Colours of Ostrava, 
na dobu určitou 7 dnů, tj. od 12.07.2019 do 18.07.2019, za nájemné ve výši 70,- Kč/m2/rok,  
 
tj. nájemné na 7 dnů ve výši 978,66 Kč 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 11 
Úprava rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 01721/RMm1822/3 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o rozšíření použití účelu finančních prostředků, poskytnutých městskému obvodu Michálkovice 
ve výši 4 886 tis. Kč na opravy místních komunikací, a to o opravu úseku komunikace Slunná 

  
2) rozhodla 
  

o poskytnutí finančních prostředků 

a) městskému obvodu Proskovice ve výši 100 tis. Kč na akci Revitalizace Mlýnského náhonu 
Proskovice 

b) městskému obvodu Proskovice ve výši 2 784 tis. Kč na akci Zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu na Staroveské ulici v Ostravě-Proskovicích 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
(A.3.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 35015 o 4 053 tis. Kč 
                                                ÚZ 35019 o 175 tis. Kč 
                                                ÚZ 34070 o 45 tis. Kč (A.7.) 
                                                                 o 480 tis. Kč (A.8.) 
                                                                 o 150 tis. Kč (A.9.) 
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                                                                 o 90 tis. Kč (A.10.) 
                                               ÚZ 34352, o 3 700 tis. Kč (A.11.) 
(E.1.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 104113013, org. 95000000 o 59 tis. Kč 
                                                ÚZ 104513013, org. 95000000 o 501 tis. Kč 
                                                ÚZ 107117015, org. 6324 o 284 tis. Kč 
                                                ÚZ 107517016, org. 6324 o 4 822 tis. Kč 

- neinvestiční přijaté transfery ze zahraniční 
na pol. 4152, ÚZ 112500000, ORJ 120, org. 90000000 o 391 tis. Kč (E.1.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4122, ÚZ 341, ORJ 120 o 300 tis. Kč (A.1.) 
                                                   o 250 tis. Kč (A.2.) 
                      ÚZ 13307, ORJ 120 o 328 tis. Kč (A.5.) 
                      ÚZ 133, ORJ 120 o 485 tis. Kč (A.6.) 
(E.1.) na ORJ 120, pol. 4122, ÚZ 112100000, org. 97000000 o 5 tis. Kč        
                                                ÚZ 112500000, org. 97000000 o 27 tis. Kč 

- ostatní přijaté investiční transfery ze SR 
(E.1.) na ORJ 120, pol. 4216, ÚZ 107117968, org. 6324 o 671 tis. Kč 
                                                ÚZ 107517969, org. 6324 o 11 408 tis. Kč 

- běžné výdaje 
na § 3612, pol. 5153, ORJ 137 o 5 tis. Kč (C.1.) 
(C.2.) na ORJ121, § 5512, pol. 5132 o 720 tis. Kč 
                                           pol. 5163 o 3 tis. Kč 
                                           pol. 5167 o 26 tis. Kč 
                                           pol. 5171 o 21 tis. Kč 
na § 2321, pol. 5169, ORJ 230 o 1 000 tis. Kč (C.4.) 
(C.6.) na ORJ 190, § 3792, pol. 5194, ÚZ 1030 o 38 tis. Kč 
                                            pol. 5164, ÚZ 1030 o 2 tis. Kč 
(C.7.) na ORJ 160, § 3326, pol. 5169 o 27 tis. Kč 
                                            pol. 5171 o 349 tis. Kč 
                                            pol. 5171 o 47 tis. Kč 
(C.8.) na ORJ 130, § 6112, pol. 5139, org. 2412 o 10 tis. Kč 
                                            pol. 5139 o 50 tis. Kč 
                               § 6171, pol. 5166 o 1 000 tis. Kč 
                                            pol. 5192 o 1 000 tis. Kč 
na § 4339, pol. 5021, ÚZ 7316, ORJ 180 o 100 tis. Kč (C.9.)                                            

- kapitálové výdaje 
na § 3326, pol. 6129, ORJ 200 o 65 tis. Kč (C.3.) 
(C.4.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7087 o 3 000 tis. Kč 
                               § 4357, pol. 6121, ÚZ 107517969, org. 6050 o 12 945 tis. Kč 
                                                             ÚZ 107117968, org. 6050 o 762 tis. Kč 
                                                             ÚZ 107100000, org. 6050 o 1 523 tis. Kč 
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- neinvestiční transfery 

na § 3311, pol. 5336, ÚZ 341, ORJ 160, org. 4234 o 300 tis. Kč (A.1.) 
                                                                 org. 4240 o 250 tis. Kč (A.2.) 
(A.3.) na ORJ 170, § 3592, pol. 5336, ÚZ 35015, org. 4241 o 4 053 tis. Kč 
                                                             ÚZ 35019, org. 4241 o 175 tis. Kč 
na § 3529, pol. 5336, ÚZ 13307, ORJ 170, org. 4245 o 328 tis. Kč (A.5.) 
na § 3233, pol. 5336, ÚZ 133, ORJ 140, org. 84 o 485 tis. Kč (A.6.) 
na § 3311, pol. 5336, ÚZ 34070, ORJ 160, org. 4234 o 45 tis. Kč (A.7.) 
                                                                     org. 4240 o 480 tis. Kč (A.8.) 
na § 3315, pol. 5336, ÚZ 34070, ORJ 160, org. 4250 o 150 tis. Kč (A.9.) 
                                                                                     o 90 tis. Kč (A.10.) 
na § 3312, pol. 5336, ÚZ 34352, ORJ 160, org. 4240 o 3 700 tis. Kč (A.11.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 503 o 76 tis. Kč (C.3.) 
                                   ÚZ 3500, org. 615 o 100 tis. Kč (C.5.) 
                                   ÚZ 6330, org. 615 o 2 784 tis. Kč (E.2.) 

z v y š u j e 

- účelová rezerva OFR na předfinancování a spolufinancování projektů 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 18 168 tis. Kč 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
na § 3612, pol. 5199, ORJ 137, org. 9502 o 5 tis. Kč (C.1.) 
(C.2.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5137 o 55 tis. Kč 
                                            pol. 5139 o 563 tis. Kč 
                                            pol. 5156 o 35 tis. Kč 
                                            pol. 5166 o 2 tis. Kč 
                                            pol. 5169 o 115 tis. Kč 
(C.3.) na ORJ 200, § 3326, pol. 5171 o 76 tis. Kč 
                                                               65 tis. Kč 
na § 3741, pol. 5169, ORJ 190 o 100 tis. Kč (C.5.) 
(C.6.) na ORJ 190, § 3792, pol. 5139, ÚZ 1030 o 38 tis. Kč 
                                            pol. 5169, ÚZ 1030 o 2 tis. Kč 
na § 6112, pol. 5194, ORJ 130, org. 2412 o 10 tis. Kč 
(C.7.) na ORJ 160, § 3326, pol. 5901 o 376 tis. Kč 
                                                            o 47 tis. Kč 
na § 4339, pol. 5169, ÚZ 7316, ORJ 180 o 100 tis. Kč (C.9.) 
                       
- kapitálové výdaje 
(C.4.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7324 o 2 000 tis. Kč 
                                                             org. 7319 o 2 000 tis. Kč 
                                § 3699, pol. 6121, org. 8216 o 5 000 tis. Kč 
                                § 3529, pol. 6121, org. 6048 o 1 500 tis. Kč 
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                                § 6171, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8099 o 8 730 tis. Kč 
na § 6171, pol. 6123, ORJ 130, org. 5049 o 2 050 tis. Kč (C.8.)  

 
s n i ž u j e 
- účelová rezerva OFR na předfinancování a spolufinancování projektů 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 2 784 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (A.4.) 
- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 14004 o 480 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 14004 o 480 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (C.3.) 
- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 503 o 76 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 76 tis. Kč 

Městský obvod Proskovice (C.5., E.2.) 
- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 615 o 100 tis. Kč 
                                   ÚZ 6330, org. 615 o 2 784 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci Revitalizace Mlýnského potoka 
na § 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 1500004000000 o 100 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje na akci Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na ul. Staroveské 
na § 221x, pol. 6xxx, ÚZ 6330, org. 1500001000000 o 2 784 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 04.07.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 12 
Vystavení objednávky v ůči spol. PWR computers s.r.o. na nákup 
tiskových za řízení 
  
Usnesení číslo: 01722/RMm1822/3 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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  o vystavení objednávky na tisková zařízení vůči společnosti PWR computers s.r.o. se sídlem: 
28. října 212/227, 709 00, Ostrava, IČO: 48394246, v celkové výši 183 600,- Kč bez DPH, 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

2) ukládá 
  

vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 31.07.2019
 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
  

 
RM_VZ 18 
Smlouva na poskytování technické podpory programové ho vybavení 
Veritas se spole čností Proact Czech Republic, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01723/RMm1822/3 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické 
podpory se společností Proact Czech Republic, s.r.o. se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 
- Chodov, IČO 24799629, za cenu nejvýše přípustnou 963 520,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 12 
Veřejná zakázka „Výstavba nového kampusu na Černé louce -
Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a  Nová budova fakulty 
umění” 
  
Usnesení číslo: 01724/RMm1822/3 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zadávací dokumentaci včetně smlouvy o provedení stavby k veřejné zakázce „Výstavba nového 
kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Nová budova 
fakulty umění” v rozsahu přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu  
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2) navrhuje 
  

níže uvedené zástupce statutárního města Ostravy do hodnotící komise k veřejné zakázce 
„Výstavba nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví 
a Nová budova fakulty umění” 

členové: 
Ing. Tomáš Macura, MBA - primátor 
Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 

náhradníci: 
Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. - náměstkyně primátora 

  
3) pověřuje 
  

v době od 04.07.2019 do 08.09.2019 náměstkyni primátora Mgr. Zuzanu Bajgarovou  
a 
v době od 08.09.2019 náměstka primátora Mgr. Radima Babince 

ke schvalování změn zadávací dokumentace případně předkládaných Ostravskou univerzitou, 
se sídlem Dvořákova 138/7, PSČ 702 00 Ostrava, IČO: 61988987, v souladu s ust. čl. III. 
odst. 10 Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání 
č. 1753/2019/OSR, ze dne 28.05.2019 v souvislosti s realizací výstavby objektu podzemní 
garáže pod povrchem částí pozemků parc. č. 213/1, 213/22, 255/9, 214/10 nacházejících 
se v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, zapsaných na LV č. 84 

  
 

RM_M 1 
SSMSK Návrh na uzav ření smluv o uzav ření budoucích v ěcných b řemen 
v souvislosti se stavbami zahrnut ými do rozpo čtu statutárního m ěsta 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01725/RMm1822/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

souhlasit s návrhem uzavřít „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene -
služebnosti” v souvislosti se stavbou „Průmyslová zóna Mošnov - Malá zóna, připojení 
VN 22kV” mezi budoucím povinným Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 
702 18 Ostrava, IČO: 70890692 
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a budoucím oprávněným statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 
Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

souhlasit s návrhem uzavřít „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” 
v souvislosti se stavbou „Průmyslová zóna Mošnov - Malá zóna, připojení VN 22kV” mezi 
budoucím povinným Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČO: 70890692 

a budoucím oprávněným statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 
Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

souhlasit s návrhem uzavřít „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” 
v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce kanalizace v ul. Vrchní a Pastrňákova” mezi budoucím 
povinným Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČO: 70890692 

a budoucím oprávněným statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 
Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

souhlasit s návrhem uzavřít „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” 
v souvislosti se stavbou „Vodovod v ul. Vrublova v Ostravě-Michálkovicích” mezi budoucím 
povinným Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČO: 70890692 

a budoucím oprávněným statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 
Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

souhlasit s návrhem uzavřít “Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” 
v souvislosti se stavbou “Plošná kanalizace Michálkovice, SO 02 Odkanalizování území jih -
stoka M1 - oblast ul. Rychvaldská a ul. Radvanická” mezi budoucím povinným 
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Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 

a budoucím oprávněným statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 
Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  
6) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 
předložit návrh dle bodu 1), 2), 3), 4) a 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města Ostravy 
k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 18.09.2019
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 4 
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouv ě o dílo č. 3132/2018/OI/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 01726/RMm1822/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 09904/RM1418/133 ze dne 21.08.2018 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3132/2018/OI/VZKÚ uzavřené se zhotovitelem: 

společností PB SCOM s.r.o., Radniční 28, 735 01 Hranice, IČO: 25397089 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 5 
Návrh na uzav ření smlouvy na realizaci akce „ Rekonstrukce kanalizace 
v ul. 1. máje u plynojemu MAN - kácení d řevin” 
  
Usnesení číslo: 01727/RMm1822/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce kanalizace v ul. 1. máje u plynojemu 
MAN - kácení dřevin” v k. ú. Mariánské Hory se zhotovitelem 
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Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 
Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 258 16 977 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 6 
„ Rekonstrukce a prodloužení sb ěrače B do Radvanic”, návrh 
na uzav ření Dodatku č. 4 ke Smlouv ě o dílo č. 2777/2017/OSR 
  
Usnesení číslo: 01728/RMm1822/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2777/2017/OSR ve znění Dodatku č. 1, 
Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 na realizaci stavby „Rekonstrukce a prodloužení sběrače B 
do Radvanic” mezi smluvními stranami Ministerstvem financí ČR a Statutárním městem 
Ostrava na straně jedné (objednatel) a společností HOCHTIEF CZ a.s. na straně druhé 
(zhotovitel), z důvodu vzniku víceprací v rámci stavby „Rekonstrukce a prodloužení sběrače B 
do Radvanic”, kterým se upravuje cena 195.003.854,43 Kč bez DPH na 200.656.840,83 Kč 
bez DPH a výše bankovní záruky z částky 9.751.000,- Kč na částku 10.033.000,- Kč a změny 
ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla nejpozději do 28.02.2021 dle přílohy č. 1 
a důvodové zprávy předloženého materiálu  

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka „Oprava kanalizace v ul. Fišerova”, po ř. č. 91/2019 
  
Usnesení číslo: 01729/RMm1822/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

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

HYDROSPOR spol. s r.o. 
se sídlem: Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz 
IČO: 476 66 374 

za cenu nejvýše přípustnou 939.899,96 Kč bez DPH 
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RM_VZ 4 
Veřejná zakázka „Nové Lauby - zjiš ťovací archeologický výzkum III.”, 
poř. č. 79/2019 
  
Usnesení číslo: 01730/RMm1822/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01255/RM1822/20 
  
Rada města 
  
1) zrušuje 
  

podle ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, otevřené řízení k veřejné zakázce „Nové Lauby - zjišťovací archeologický 
průzkum III.” z důvodu uvedeného v předloženém materiálu 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka „ Rekonstrukce tepelného hospodá řství Městské 
nemocnice Ostrava (DPS+BOZP+AD)”, po ř. č. 118/2019 
  
Usnesení číslo: 01731/RMm1822/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na vypracování projektové 
dokumentace pro provádění stavby “Rekonstrukce tepelného hospodářství Městské nemocnice 
Ostrava” v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, vč. plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi, výkon funkce koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby a autorský 
dozor po dobu realizace stavby, 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. Radek Muťka - odbor investiční 
4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 
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náhradníci: 
1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 
2. Ing. František Kolařík - člen ZM 
3. Ing. Dalibor Karásek - odbor investiční 
4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.10.2019
 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_VZ 6 
Veřejná zakázka „Demolice ČS - SO 01 Budova jemných česlí”, 
poř. č. 109/2019 
  
Usnesení číslo: 01732/RMm1822/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele  a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané „Demolice 
ČS - SO 01 Budova jemných česlí”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, se společností: 

SUBLAND-TECH s.r.o. 
se sídlem: Dlouhá 293/13, 747 17  Darkovice 
IČO: 28592611 

za cenu nejvýše přípustnou 2.538.386,23 Kč bez DPH 
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RM_VZ 7 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a uzav ření Smlouvy 
příkazní na výkon technického dozoru stavebníka p ři realizaci stavby 
„Rekonstrukce VO oblast nám. Jana Nerudy” 
  
Usnesení číslo: 01733/RMm1822/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy příkazní na výkon technického 
dozoru stavebníka při realizaci stavby „Rekonstrukce VO oblast nám. Jana Nerudy” v městském 
obvodu Poruba, za cenu nejvýše přípustnou 263 900,- Kč bez DPH, se společností 
PTD Muchová, s.r.o., IČO: 27767931, se sídlem Olešní 313/14, 712 00 Ostrava, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 8 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy 
o dílo a p říkazní smlouvy na zpracování proj. dokumentace 
„BD Janá čkova - zm ěna zdroje vytáp ění” 
  
Usnesení číslo: 01734/RMm1822/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a příkazní smlouvy na zpracování 
projektové dokumentace pro realizaci stavby  „BD Janáčkova - změna zdroje vytápění” a s tím 
související změny stavby před jejím dokončením a výkonu inženýrské činnosti 
pro akci „Výstavba bytového domu na ulici Janáčkova” se zhotovitelem Kohl Architekti s.r.o. 
se sídlem 28. října 960/178, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 28597931, 
a to  za nabídkovou cenu 270 250,- Kč včetně DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 11 
Veřejná zakázka „VO Ostrava - He řmanice, ul. Vrbická”, po ř. č. 111/2019 
  
Usnesení číslo: 01735/RMm1822/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci 
stavby Veřejné osvětlení „Ostrava-Heřmanice, ul. Vrbická”  v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

ELZA-ELEKTRO, s.r.o. 
se sídlem: Výstavní 3132/14a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
IČO: 25395521 

za cenu nejvýše přípustnou  2.601.003,87 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 15 
Veřejná zakázka „Plošná kanalizace Michálkovice - ul. Rychvaldská 
a Radvanická”, po ř. č. 90/2019 
  
Usnesení číslo: 01736/RMm1822/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Plošná kanalizace Michálkovice, SO 02 Odkanalizování území jih - stoka M1 - oblast 
ul. Rychvaldská a ul. Radvanická” v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 

KARO inženýrské sítě s.r.o. 
se sídlem: Železárenská 1267/21, 709 00 Ostrava 
IČO: 26826470 

za cenu nejvýše přípustnou 3.689.013,07 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 17 
Veřejná zakázka „Novostavba bytového domu Kostelní - B iskupská -
PD”, po ř. č. 124/2019 
  
Usnesení číslo: 01737/RMm1822/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 08149/RM1418/113 
k usnesení č. 09023/RM1418/125 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 
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- snižují kapitálové výdaje 
  na ORJ 230, § 6409, pol. 6901, ORG 8064               o 3 000 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 
  na ORJ 230, § 3612, pol. 6121, ORG 1664               o 3 000 tis. Kč 

  
2) rozhodla 
  

vyzvat k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. § 65 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu k veřejné zakázce „Novostavba bytového domu Kostelní - Biskupská  -
PD”, účastníka: 

Ing. arch. Michal Palaščák 
Sídlo: Kamenná čtvrť 589/13, 639 00, Brno - Štýřice 
IČO: 64311261 

  
3) jmenuje 
  

komisi pro jednání ve složení: 

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 
2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
3. Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA - útvar hlavního architekta a stavebního řádu 
4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
5. Mgr. Renata Kolková, MPA - odbor legislativní a právní 
6. Mgr. Eva Burdová - 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: 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 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.09.2019
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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6) ukládá 
  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_VZ 19 
Veřejná zakázka „Odkanalizování jižní části Svinova”, po ř. č. 119/2018 
  
Usnesení číslo: 01738/RMm1822/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00732/RM1822/12 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

vyloučení účastníka z otevřeného řízení vyhlášeného k veřejné zakázce „Odkanalizování jižní 
části Svinova”, který podal svou nabídku pod poř. č. 4: 

KR OSTRAVA a.s. 
se sídlem: Slívova 1946/7, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 
IČO: 25890981 

z důvodu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu a v rozsahu Rozhodnutí Ministerstva 
financí o vyloučení tohoto účastníka dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 20 
Soutěž o návrh „KONCERTNÍ HALA M ĚSTA OSTRAVY”, po ř. č. 212/2018
  
Usnesení číslo: 01739/RMm1822/3 

(zn.předkl.) 
89 

  
k usnesení č. 09908/RM1418/133 
k usnesení č. 10464/RMm1418/30 
k usnesení č. 00125/RM1822/3 
k usnesení č. 00861/RM1822/14 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě stanoviska poroty uvedeného v příloze č. 1 o výběru nejvhodnějšího návrhu 
a o pořadí soutěžních návrhů na oceněných místech v soutěži o návrh dle § 146 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na řešení projektu 
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„KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY”, následovně: 

1. cena - návrh na nejvýše oceněném místě 
návrh č. 3 

Autor 
Steven Holl Architects 
450 West 31st Street, 11th floor   
New York, Ny 10001, USA 

Spolupráce 
Architecture Acts s.r.o. 
Gotthardská 4 
160 00 Praha 6 

2. cena 
návrh č. 1 

Autor 
Henning Larsen Architects A/S 
Vesterbrogade 76 
1620 Kobenhavn V, Denmark 

Spolupráce 
Nagata Acoustics 
75, avenue Parmetier, 75011 Paris, France 

dUCKS scéno 
1 Rue Docteur Fleury Pierre Papillon, 69100 Villeurbanne, France 

AED Project, A.S. 
Pod Radnicí 1235/2A, 150 00 Praha 5, Czech Republic 

BuroHappold ApS 
Lavendelstraede 17 D, 1462 Kobenhaven K 

3. cena 
návrh č. 4 

Autor 
Architecture-Studio   
10, rue Lacuée 
750 12 Paris - FRANCE 

Spolupráce 
Nagata Acoustics 
1990 S. Bundy Drive, Suite 795 
Los Angeles, CA 90025  
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RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Jazykové kurzy”, po ř. č. 97/2019 
  
Usnesení číslo: 01740/RMm1822/3 

(zn.předkl.) 
22 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zajištění 
a realizaci systematického jazykového vzdělávání zaměstnanců statutárního města Ostravy 
zařazených do Magistrátu města Ostravy se zaměřením na veřejnou správu dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 

Hello language school s.r.o. 
se sídlem: Emila Filly 982/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
IČO: 26839032 

za jednotkové ceny uvedené v předloženém materiálu 

  
 

RM_VZ 1 
Výměna st řešní krytiny budovy č. p. 326 v pr ůmyslové zón ě Mošnov 
  
Usnesení číslo: 01741/RMm1822/3 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Miroslav Bavlšík, Krestova 1287/15, 700 30 
Ostrava Hrabůvka, IČO: 18453872, za cenu nejvýše přípustnou 208 063,- Kč bez DPH 

  
2) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.07.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 9 
Výměna plynového kotle v objektu č. p. 326 v pr ůmyslové zón ě Mošnov  
  
Usnesení číslo: 01742/RMm1822/3 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Jaroslav Kunc, Václavovická 191, 739 34 
Václavovice, IČO: 66746060, na výměnu plynového kotle v objektu č. p. 326 v průmyslové 
zóně Mošnov, a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši 146.348,40,- Kč bez DPH 

  
2) zmocňuje 
  vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 22.07.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_VZ 10 
Zpracování projektové dokumentace pro realizaci úpr avy elektrické 
instalace – instalaci podružného m ěření elektrické energie budovy 
Tandem v areálu Moravskoslezského inova čního centra a.s. v Ostrav ě 
Pustkovci 
  
Usnesení číslo: 01743/RMm1822/3 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti Tomáš Zomber se sídlem Mošnov 192, 

742 51 Mošnov, IČO: 69243123, na zpracování projektové dokumentace na úpravu elektrické 
instalace - instalaci podružného měření elektrické energie, v prostoru budovy TANDEM 
v areálu Moravskoslezského inovačního centra v  Ostravě Pustkovci 

  
2) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 11.07.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 13 
Veřejná zakázka „Nákup papíru pro resort statutárního města Ostravy -
2019“ po ř. č. 39/2019. 
  
Usnesení číslo: 01744/RMm1822/3 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 00744/RM1822/12 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu, o výběru 
dodavatele a o uzavření rámcové dohody na dodávku papíru 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 s účastníkem:  

ASTRA kancelářské potřeby s.r.o. 
se sídlem: Kosmonautů 670/68, 734 01 Karviná 
IČO: 277 91 661 

za nejvýše přípustné jednotkové ceny bez DPH předložené účastníkem v elektronické aukci  

  
 

RM_VZ 14 
Veřejná zakázka „Nákup kancelá řských pot řeb pro resort statutárního 
města Ostravy - 2019“ po ř. č. 40/2019 
  
Usnesení číslo: 01745/RMm1822/3 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 00743/RM1822/12 
  
Rada města 
  
1) vylučuje 
  

z otevřeného nadlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na dodávky kancelářských 
potřeb a označené „Nákup kancelářských potřeb pro resort statutárního města Ostravy – 2019“ 
z důvodů uvedených v předloženém materiálu účastníka, který podal svou nabídku 
pod pořadovým číslem 4: 

ACTIVA spol. s r.o. 
se sídlem: Veselská 686, 199 00 Praha 
IČO: 48111198 
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• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení č. 01650/RM1822/26, bodu 1) ze dne 18. 6. 2019
 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) Chybné znění: 
  

na straně budoucího oprávněného ze služebnosti  uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě - vodovodního řádu, dešťové a splaškové kanalizace 

k pozemkům: 
- p. p. č. 1335/3 o výměře 672 m2 nově označena p. p. č. 1335/43, 
- p. p. č. 1334/3 o výměře 66 m2 nově označena p. p. č. 1334/12, 
- p. p. č. 1336/7 o výměře 493 m2 nově označena p. p. č. 1336/23, 
- p. p. č. 1340/99 o výměře 983 m2 nově označena p. p. č. 1340/131, 
- p. p. č. 1340/21 o výměře 92 m2 nově označena p. p. č. 1340/138, 
- p. p. č. 1339/5 o výměře 3279 m2 nově označena p. p. č.1339/62, 
dle geometrického plánu č. 1358-112/2019  vyhotoveného pro katastrální území Mošnov 
v roce 2019 
 vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov,  s budoucím vlastníkem: 

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. 3 předloženého materiálu za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva 
k uvedeným pozemkům  na společnost OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o.  

  
2) Správné znění: 
  

na straně budoucího oprávněného ze služebnosti  uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě - vodovodního řádu, dešťové a splaškové kanalizace 

k pozemkům: 
- p. p. č. 1335/3 o výměře 672 m2 nově označena p. p. č. 1335/43, 
- p. p. č. 1334/3 o výměře 66 m2 nově označena p. p. č. 1334/12, 
- p. p. č. 1336/7 o výměře 493 m2 nově označena p. p. č. 1336/23, 
- p. p. č. 1340/99 o výměře 984 m2 nově označena p. p. č. 1340/131, 
- p. p. č. 1340/21 o výměře 290 m2 nově označena p. p. č. 1340/138, 
- p. p. č. 1339/5 o výměře 3280 m2 nově označena p. p. č.1339/62, 
 dle geometrického plánu č. 1358-112/2019  vyhotoveného pro katastrální území Mošnov 
v roce 2019 
vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov,  s budoucím vlastníkem: 

 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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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. 3 předloženého materiálu za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva 
k uvedeným pozemkům  na společnost OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o.  

 

 


