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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 16.07.2019 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

01746/RM1822/27 RM_M 0 Schválení programu 27. schůze rady města konané 

dne 16.07.2019 

35 

01747/RM1822/27 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

45 

01748/RM1822/27 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 

28 

01749/RM1822/27 RM_M 18 Žádost Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o.,              

o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz             

na rok 2020 a o poskytnutí účelového investičního 

příspěvku v roce 2020 na dokrytí nákladů                    

na pořízení klavíru 

42 

01750/RM1822/27 RM_M 11 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Radka 

Barana, ředitele Domova Slunečnice Ostrava, 

příspěvková organizace, do Finska (Helsinky)           

a do Estonska (Tallinn) ve dnech 4. - 8. 6. 2019 

41 

01751/RM1822/27 RM_M 24 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana 

Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 

p.o., do Velké Británie (Londýn) ve dnech 17. - 21. 

6. 2019 

42 

01752/RM1822/27 RM_M 56 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční 

dotace v dotačním programu Podpora terénní práce 

pro rok 2019 pro projekt “Terénní práce 2019” 

50 

01753/RM1822/27 RM_M 66 Návrh na vydání předchozího souhlasu                    

s uzavřením nefinančního partnerství mezi 

Statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Moravská Ostrava a Přívoz a Rodinným                  

a komunitním centrem CHALOUPKA z. s. 

50 

01754/RM1822/27 RM_M 76 Schválení Registrace akce a Rozhodnutí                  

o poskytnutí dotace pro projekty “Výměna 

plynových kotlů ve vybraných školských 

zařízeních SMO, MOb MOaP - Waldorfská ZŠ             

a MŠ Ostrava” a “Vybudování retenční nádrže            

u objektu ZŠO, Gebauerova - Ibsenova 36” 

50 

01755/RM1822/27 RM_M 57 Souhlas s přijetím dotace ze Státního rozpočtu          

na projekt Společná CZ-PL organizace kulturních 

aktivit dvou největších měst Euroregionu Silesia 

50 

01756/RM1822/27 RM_M 58 Schválení projektu, přijetí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje na projekt Ozdravné 

pobyty žáků porubských základních škol                     

ve školním roce 2019/2020 

50 

01757/RM1822/27 RM_M 2 Ukončení projektu „Ozdravný pobyt pro žáky 1. 

stupně Základní školy a mateřské školy 

Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o.“ 
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01758/RM1822/27 RM_M 27 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu psa k výkonu 

služby u Městské policie Ostrava 

25 

01759/RM1822/27 RM_M 28 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc 

květen 2019 

25 

01760/RM1822/27 RM_M 67 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu psa k výkonu 

služby u Městské policie Ostrava 

25 

01761/RM1822/27 RM_M 1 Přijetí účelové neinvestiční dotace pro rok 2019           

z rozpočtu Moravskoslezského kraje                        

k dofinancování nákladů na zabezpečení 

akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných 

hasičů statutárního města Ostrava 

01 

01762/RM1822/27 RM_M 8 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 

RNDr. Jiřiny Kábrtové, ředitelky Ostravského 

muzea, příspěvková organizace, do Polska 

(Gdańsk) 

01 

01763/RM1822/27 RM_M 25 Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 

30.000 Kč Židovské obci v Ostravě 

01 

01764/RM1822/27 RM_M 54 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty          

Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, Mgr. 

Zuzany Bajgarové, náměstkyně primátora a Mgr. 

Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie 

Ostrava, p.o. do Spojených států amerických (New 

York) ve dnech 23.-26.7.2019 

01 

01765/RM1822/27 RM_M 22 Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci Národního 

programu Životní prostředí pro projekt 

OSTRAVOU!!! 

01 

01766/RM1822/27 RM_M 55 Návrh na účast statutárního města Ostravy           

na mezinárodním veletrhu nemovitostí                   

a investičních příležitostí MIPIM 2020 

38 

01767/RM1822/27 RM_M 62 Přijetí dotace z Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání pro projekt Firemní školky 

města Ostravy, p.o. s názvem “Barevná školka II.” 

38 

01768/RM1822/27 RM_M 63 Podání žádosti o dotaci z programu Státního fondu 

rozvoje bydlení na projekt “Sociální byty                

ve smíšeném bytovém domě Janáčkova” 

38 

01769/RM1822/27 RM_M 71 Memorandum o vzájemné spolupráci a pomoci 38 

01770/RM1822/27 RM_M 75 Souhlas s účastí statutárního města Ostravy              

v projektu “POTEnT” v rámci mezinárodního 

programu Interreg Europe 

38 

01771/RM1822/27 RM_M 61 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele              

s výstavbou a s nabytím darů do vlastnictví 

Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, 

příspěvkové organizace 

38 

01772/RM1822/27 RM_MZP 1 Projednání vybraných bodů řádné valné hromady 

obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 
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01773/RM1822/27 RM_M 3 Návrh na odejmutí majetku ze svěření městského 

obvodu Martinov, lávka přes Plesenský potok           

a převzetí do majetku statutárního města Ostrava 

08 

01774/RM1822/27 RM_M 4 Návrh na záměr města prodat/neprodat nemovité 

věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

01775/RM1822/27 RM_M 7 Návrh na záměr města vypůjčit a pronajmout částí 

pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, k. ú. Moravská 

Ostrava a k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

08 

01776/RM1822/27 RM_M 10 Návrh na odejmutí movitých věcí - ze svěření 

městského obvodu Polanka nad Odrou, následně 

svěření těchto věcí k hospodaření dodatkem č. 9      

ke zřizovací listině Knihovny města Ostravy, p.o. 

08 

01777/RM1822/27 RM_M 13 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci          

v k.ú. Poruba a v k.ú. Poruba-sever, návrh na záměr 

města prodat nemovitou věc k.ú. Třebovice              

ve Slezsku, vše obec Ostrava 

08 

01778/RM1822/27 RM_M 15 Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. 

Mariánské Hory a návrh na záměr města neprodat 

části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, vše obec 

Ostrava 

08 

01779/RM1822/27 RM_M 19 Návrh na souhlas s umístěním stavebního objektu, 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a nájemní smlouvy 

08 

01780/RM1822/27 RM_M 38 Návrh předání vodohospodářského majetku           

do nájmu spol. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

08 

01781/RM1822/27 RM_M 39 Návrh na souhlas s umístěním stavby “Cyklostezka 

k. ú. Hošťálkovice a Lhotka u Ostravy” a souhlas  

s provedením parkových úprav v k. ú. Nová Ves       

u Ostravy, obec Ostrava 

08 

01782/RM1822/27 RM_M 40 Návrh na vydání předchozího souhlasu k prodeji 

nemovitého majetku městským obvodem Slezská 

Ostrava a městským obvodem Ostrava-Jih 

08 

01783/RM1822/27 RM_M 41 Návrh na zřízení služebností, návrh na uzavření 

smluv o zřízení služebností pro fyzické osoby,          

a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  

o zřízení věcného břemene - služebnosti pro 

společnost Green Gas DPB, a.s. 

08 

01784/RM1822/27 RM_M 42 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky               

ve vlastnictví statutárního města Ostravy za účelem 

provedení inženýrsko-geologických vrtů                 

pro společnost AZ GEO, s.r.o. 

08 

01785/RM1822/27 RM_M 43 Návrh na souhlas vlastníka pozemků s umístěním 

stavby v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,  

pro společnost New Karolina Residential 

Development II s.r.o. 
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01786/RM1822/27 RM_M 44 Návrh na souhlas vlastníka pozemků s umístěním 

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

Sedlnice, obec Sedlnice, pro Ostrava Airport 

Multimodal Park s.r.o. 

08 

01787/RM1822/27 RM_M 45 Návrh na nesouhlas s umístěním kabelového 

vedení NN včetně rozpojovací skříně k pozemkům 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

01788/RM1822/27 RM_M 46 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku 

p.p.č. 337/136 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava        

a návrh na záměr města pronajmout část pozemku 

p.p.č. 1752/23 a p.p.č. 1752/21 oba v k. ú. Hrabová, 

obec Ostrava 

08 

01789/RM1822/27 RM_M 47 Návrh na záměr města pronajmout bytovou 

jednotku č. 3038/3 v domě na ul. Horní 3038/112, 

Ostrava-Bělský Les - variantní řešení. 

08 

01790/RM1822/27 RM_M 48 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

bytu č. 9 v bytovém domě na ul. Horní 3033/102, 

Ostrava-Bělský Les Skončení nájmu bytu č. 5           

v domě na ul. Pobialova 875/8, O.-Moravská 

Ostrava, dohodou 

08 

01791/RM1822/27 RM_M 49 Návrh na záměr města nepronajmout pozemky         

v k.ú. Svinov, obec Ostrava Návrh na záměr města 

pronajmout části pozemku v k.ú. Poruba - sever, 

obec Ostrava 

08 

01792/RM1822/27 RM_M 50 Návrh na zřízení služebnosti, uzavření smlouvy          

o zřízení služebnosti a dohody o zrušení smlouvy      

o zřízení služebnosti se společností Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. 

08 

01793/RM1822/27 RM_M 51 Návrh na souhlas s umístěním přípojek, uzavření 

smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 

nájemních smluv a smlouvy o zřízení služebnosti 

08 

01794/RM1822/27 RM_M 59 Návrh na uzavření nájemní smlouvy v k. ú. 

Moravská Ostrava 

08 

01795/RM1822/27 RM_M 60 Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení 

NN a VN včetně rozpojovací skříně, uzavření 

smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a smluv o zřízení věcného břemene               

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

01796/RM1822/27 RM_M 83 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 
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01797/RM1822/27 RM_M 26 Změna osoby aplikačního garanta v projektu 

“Metodicko aplikační nástroje pro efektivní 

finanční řízení územně členěného statutárního 

města” 

07 

01798/RM1822/27 RM_M 69 Úprava rozpočtu 07 

01799/RM1822/27 RM_M 79 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace         

z rozpočtu statutárního města Ostravy ze strany 

Základní umělecké školy Eduarda Marhuly, 

Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvkové 

organizace 

91 

01800/RM1822/27 RM_M 80 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru           

do vlastnictví Střediska volného času Korunka, 

Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 

42 

01801/RM1822/27 RM_M 6 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru             

do vlastnictví právnické osoby Čtyřlístek - centrum 

pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem 

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov 

41 

01802/RM1822/27 RM_M 23 Schválení přípravy a podání žádosti o podporu            

z Operačního programu Zaměstnanost pro projekt 

„Zavádění specializované péče o seniory Domova 

Magnolie” příspěvkové organizace Domov 

Magnolie 

41 

01803/RM1822/27 RM_M 17 Návrh na uložení odvodu a poskytnutí 

neinvestičního příspěvku Lidové konzervatoři         

a Múzické škole, příspěvkové organizaci 

42 

01804/RM1822/27 RM_M 16 Schválení objednávek na renovaci uměleckých děl 

v sadu Dr. Milady Horákové 

87 

01805/RM1822/27 RM_M 29 Návrh na poskytnutí mimořádných účelových 

dotací v oblasti zdravotnictví z rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

86 

01806/RM1822/27 RM_M 30 Návrh na poskytnutí finančního daru právnické 

osobě DUPV - Dech života, z. ú. 

86 

01807/RM1822/27 RM_M 35 Návrh na poskytnutí investičních a účelových 

neinvestičních příspěvků příspěvkovým 

organizacím v oblasti sociální péče 

86 

01808/RM1822/27 RM_M 36 Přijetí státní účelové dotace na neinvestiční 

projekty v rámci Programu prevence kriminality  

na místní úrovni 2019 

86 

01809/RM1822/27 RM_M 53 Schválení podání žádosti o podporu pro projekt 

„Podpora rozvoje sociální práce a služeb                  

v Ostravě“ v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost 

86 

01810/RM1822/27 RM_M 5 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 

životního prostředí města Ostravy na realizaci akce 

Zažít Ostravu jinak 2019 
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01811/RM1822/27 RM_M 32 Neposkytnutí účelového investičního transferu           

z Fondu životního prostředí města Ostravy           

na realizaci projektu “Oplocení sběrného dvoru  

ve Staré Bělé” 

80 

01812/RM1822/27 RM_M 52 Návrh na uzavření smlouvy na úpravu a údržbu 

stávajících lesních stezek v části cyklotrasy W, 

Poruba - Krásné Pole 

80 

01813/RM1822/27 RM_VZ 22 Výběr provozovatele vodohospodářské 

infrastruktury v průmyslové zóně Mošnov 

84 

01814/RM1822/27 RM_M 33 Smlouva o poskytování spisové služby eSpis LITE 

se společností Městský ateliér prostorového 

plánování a architektury 

83 

01815/RM1822/27 RM_M 34 Návrh na uzavření smlouvy o outsourcingu                

s příspěvkovou organizací Základní škola 

Ostrava-Petřkovice a společností Ovanet a.s. 

83 

01816/RM1822/27 RM_M 20 Změna nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává 

tržní řád, ve znění pozdějších předpisů 

10 

01817/RM1822/27 RM_M 21 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 1041/2017/OI/VZKU ze dne 30.3.2017                   

ke stavbě “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu 

Proskovice, lokalita ul. Frankova” v k.ú. 

Proskovice 

05 

01818/RM1822/27 RM_M 31 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy 

příkazní na BOZP pro stavbu “Rekonstrukce 

kanalizace v ul. Jahodová” 

05 

01819/RM1822/27 RM_M 37 Návrh na uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí     

o zřízení služebnosti inženýrské sítě, Smlouvy         

o výpůjčce” v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce vodovodu ul. 17 listopadu”, 

zahrnutou do rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

01820/RM1822/27 RM_M 64 Návrh na bezúplatné převzetí nedokončeného 

dlouhodobého hmotného majetku do evidence 

investičního odboru MMO v rámci stavby 

“Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Proskovice, 

k.ú. Proskovice, parc.č.650/1” 

05 

01821/RM1822/27 RM_M 65 Návrh na bezúplatné převzetí nedokončeného 

dlouhodobého hmotného majetku do evidence 

investičního odboru MMO v rámci stavby 

“Rekonstrukce sjezdu k Havlíčkovu nábřeží”, k.ú. 

Moravská Ostrava 

05 

01822/RM1822/27 RM_M 68 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 0848/2019/OI/VZKÚ ke stavbě “Úprava 

přechodu na silnici I/58 - ul. Plzeňská” 

05 

01823/RM1822/27 RM_M 70 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v rámci 

stavby “Berma řeky Ostravice – komunikace            

a opevnění” 
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01824/RM1822/27 RM_M 77 Dohoda o ukončení závazkového vztahu 

založeného Smlouvou o dílo č. 1516/2019/OI 

05 

01825/RM1822/27 RM_M 78 Domov pro seniory Hulváky - PD,IČ,AD - návrh 

dodatku č.1 

05 

01826/RM1822/27 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Domov Korýtko - PD, IČ, AD”, 

poř. č. 71/2019 

05 

01827/RM1822/27 RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

a uzavření smlouvy příkazní na zajištění 

technického dozoru stavby ORG 6042 Domov    

pro seniory Čujkovova - vzduchotechnika – 

rekonstrukce 

05 

01828/RM1822/27 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Terminál Hranečník, rozšíření 

parkovacích ploch (PD+AD+IČ)”, poř. č. 

092/2019 

05 

01829/RM1822/27 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO oblast nám. 

Jana Nerudy”, poř. č. 112/2019 

05 

01830/RM1822/27 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Přeložka tramvajové smyčky ul. 

Wattova - investiční záměr II.”, poř. č. 100/2019 

05 

01831/RM1822/27 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Domov pro seniory Čujkovova - 

vzduchotechnika”, poř. č. 9/2019 

05 

01832/RM1822/27 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizačního 

sběrače D v úseku šachet Š1-Š3”, poř. č. 99/2019 

05 

01833/RM1822/27 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Demolice Mazák Ostravice”, 

poř. č. 116/2019 

05 

01834/RM1822/27 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Pasportizace stávající kanalizace 

v k.ú. Michálkovice”, poř. č. 104/2019 

05 

01835/RM1822/27 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Rekonstrukce knihovny 

Podroužkova - TDS a BOZP”, poř. č. 115/2019 

05 

01836/RM1822/27 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Rekonstrukce ČSOV Hlučínská 

III. etapa - PD, IČ, AD”, poř. č. 87/2019 

05 

01837/RM1822/27 RM_VZ 13 “Skořápka - městské centrum uměleckých terapií” 

- revize projektové dokumentace 

05 

01838/RM1822/27 RM_VZ 14 Veřejná zakázka “ÚČOV rekonstrukce výměníků 

kalu”, poř. č. 59/2019 

05 

01839/RM1822/27 RM_VZ 15 Veřejná zakázka “Blok Nové Lauby 

(DSP+DPS+IČ+AD)”, poř. č. 78/2019 

05 

01840/RM1822/27 RM_VZ 16 Veřejná zakázka “Výstavba bytového domu na ul. 

Janáčkova”, poř. č. 081/2019 

05 

01841/RM1822/27 RM_VZ 18 Veřejná zakázka “Revitalizace areálu bývalých 

kasáren Hranečník - oplocení areálu”, poř. č. 

095/2019 

05 

01842/RM1822/27 RM_VZ 20 Veřejná zakázka “Ozelenění tramvajové trati              

na ulici Dr. Martínka”, poř. č. 130/2019 

05 

01843/RM1822/27 RM_VZ 21 Veřejná zakázka “Rozšíření ul. Hlučínské           

před křižovatkou s ul. Slovenskou (PD+AD+IČ)”, 

poř. č. 110/2019 
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01844/RM1822/27 RM_VZ 23 Veřejná zakázka “Nové Lauby - záchranný 

archeologický výzkum”, poř. č. 127/2019 

05 

01845/RM1822/27 RM_VZ 24 Veřejná zakázka “Sportovní hala v Krásném Poli”, 

poř.č. 108/2019 

05 

01846/RM1822/27 RM_VZ 25 Návrh na zadání dodatku č.1 ke smlouvě č. 

3663/2017/OI “Rekonstrukce historické budovy 

bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava 

05 

01847/RM1822/27 RM_M 82 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 

do majetku města 

89 

01848/RM1822/27 RM_MZP 2 Návrh na úpravu počtu funkčních míst odboru 

školství a sportu, odboru sociálních věcí                    

a zdravotnictví, a odboru kultury a volnočasových 

aktivit Magistrátu města Ostravy k 1.8.2019 

36 

01849/RM1822/27 RM_M 9 Kontrola plnění usnesení rady města za období 

duben a květen 2019 

28 

01850/RM1822/27 RM_M 12 Návrh na prodej přebytečného movitého majetku 

města formou elektronické aukce 

84 

01851/RM1822/27 RM_M 14 Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 84 

01852/RM1822/27 RM_M 72 Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého 

hmotného majetku z evidence odboru hospodářské 

správy 

84 

01853/RM1822/27 RM_M 73 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě                

na zateplení půdních prostor Nové radnice 

84 

01854/RM1822/27 RM_M 74 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě na realizaci 

stavby “Rekonstrukce hygienických zařízení            

v levém křídle budovy Nové radnice” 

84 

01855/RM1822/27 RM_M 81 Návrh na nesouhlas ke stavbě na pozemcích            

v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 

sousedních nemovitostí 

84 

01856/RM1822/27 RM_VZ 1 Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu 

schválenou 17. RM usnesením číslo 

01079/RM1822/17 ze dne 2.4.2019 a zadání nové 

veřejné zakázky malého rozsahu - zateplení severní 

stěny budovy č. p. 1152 na ul.Peterkova 14, 

Ostrava - Svinov 

84 

01857/RM1822/27 RM_VZ 17 Veřejná zakázka „Nákup kancelářských potřeb  

pro resort statutárního města Ostravy - 2019” poř. 

č. 40/2019. 

84 

01858/RM1822/27 RM_VZ 19 Veřejná zakázka “Oprava dešťové kanalizace          

na náměstí Dr. E. Beneše”, poř. č. 135/2019 

84 

  
Tiskové opravy : 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_TO 1 Tisková oprava k usnesení rady města č. 

01473/RM1822/24 ze dne 4.6.2019 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 27. schůze rady města konané dne 16.07.2019 
  
Usnesení číslo: 01746/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 27. schůze rady města konané dne 16.07.2019 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 01747/RM1822/27 

(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 

  
konsolidovanou účetní závěrku za rok 2018 a výroční zprávu za rok 2018 za konsolidační 

skupinu tvořenou mateřskou společností Dopravní podnik Ostrava a.s. a dceřinou společností 

EKOVA ELECTRIC a.s. vše dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) určuje 

  
obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. k ověření účetní závěrky jako auditora     

na účetní období roku 2019 až 2022 obchodní společnost Kreston A&CE Audit, s.r.o., se sídlem 

Moravské náměstí 1007/14, PSČ 602 00, Brno, IČO 41601416 za celkovou cenu 1 657 000 Kč 

bez DPH 

  

 
RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury 
města Ostravy, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01748/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
28 
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v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., IČO: 471 51 595, se sídlem 28. října 2556/124, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
Ing. RXXXXX GXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX, z funkce člena představenstva obchodní 

společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., IČO: 471 51 595, se sídlem 28. října 2556/124, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, s účinností ke dni 30.09.2019 

  

2) volí 

  
Ing. EXX HXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXX XXXX XXX 

XXXXXXXXXXXXXX, do funkce člena představenstva obchodní společnosti Dům kultury 

města Ostravy, a.s., IČO: 471 51 595, se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, s účinností ke dni 01.10.2019 

  

 
RM_M 18 
Žádost Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., o navýšení neinvestičního 
příspěvku na provoz na rok 2020 a o poskytnutí účelového investičního 
příspěvku v roce 2020 na dokrytí nákladů na pořízení klavíru 
  
Usnesení číslo: 01749/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
vedoucímu odboru investičního  

zahrnout do návrhu kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2020 účelový 

investiční příspěvek Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci, se sídlem 28. října 

124, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO 00373222, ve výši 2.250 tis. Kč na dokrytí 

nákladů na pořízení klavíru dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru investičního 
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RM_M 11 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Radka Barana, ředitele Domova 
Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, do Finska (Helsinky)           
a do Estonska (Tallinn) ve dnech 4. - 8. 6. 2019. 
  
Usnesení číslo: 01750/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 01382/RM1822/23 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Radka Barana, ředitele Domova Slunečnice Ostrava, 

příspěvková organizace, do Finska (Helsinky) a do Estonska (Tallinn) ve dnech 4. - 8. 6. 2019 

  

 
RM_M 24 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Velké Británie (Londýn)                  
ve dnech 17. - 21. 6. 2019 
  
Usnesení číslo: 01751/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 01381/RM1822/23 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 

p.o., do Velké Británie (Londýn) ve dnech 17. - 21. 6. 2019 

  

 
RM_M 56 
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace v dotačním 
programu Podpora terénní práce pro rok 2019 pro projekt “Terénní práce 
2019” 
  
Usnesení číslo: 01752/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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s přijetím dotace z programu “Podpora terénní práce pro rok 2019” dle podmínek poskytovatele 

neinvestiční dotace - Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 na projekt 

“Terénní práce 2019” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 15.02.2020 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 66 
Návrh na vydání předchozího souhlasu s uzavřením nefinančního 
partnerství mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem 
Moravská Ostrava a Přívoz a Rodinným a komunitním centrem 
CHALOUPKA z. s. 
  
Usnesení číslo: 01753/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením nefinančního partnerství ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu mezi 

Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a Rodinným           

a komunitním centrem CHALOUPKA z. s. dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s uzavřením partnerství dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 22.07.2019 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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RM_M 76 
Schválení Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro 
projekty “Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních 
SMO, MOb MOaP - Waldorfská ZŠ a MŠ Ostrava” a “Vybudování retenční 
nádrže u objektu ZŠO, Gebauerova - Ibsenova 36” 
  
Usnesení číslo: 01754/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 07044/RM1418/100 
k usnesení č. 09991/RM1418/135 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí od poskytovatele, kterým je 

Ministerstvo životního prostředí ČR, se sídlem Vršovická 1142/65, 100 10 Praha 10, IČO: 

00164801, pro projekt ” Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, 

MOb MOaP - Waldorfská ZŠ a MŠ Ostrava” dle podmínek stanovených v Registraci akce        

a Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu, za podmínky 

souhlasu zastupitelstva města s podmínkami udržitelnosti tohoto projektu stanovenými v části II. 

čl. 1 a 14 Přílohy č. 1 k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Podmínky 

poskytnutí dotace, která je nedílnou součástí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu 

b)  s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí od poskytovatele, kterým je 

Ministerstvo životního prostředí ČR, se sídlem Vršovická 1142/65, 100 10 Praha 10, IČO: 

00164801, pro projekt ”Vybudování retenční nádrže u objektu ZŠO, Gebauerova - Ibsenova 36” 

dle podmínek stanovených v Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedených          

v příloze č. 2 předloženého materiálu, za podmínky souhlasu zastupitelstva města s podmínkami 

udržitelnosti tohoto projektu stanovenými v části II. čl. 1 a 14 Přílohy č. 1 k Registraci akce         

a Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Podmínky poskytnutí dotace, která je nedílnou součástí 

Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedených v příloze č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu stanovenými v části II. čl. 1 a 14 Přílohy 

č. 1 k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Podmínky poskytnutí dotace, která je 

nedílnou součástí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedených v příloze č. 1 

předloženého materiálu  

b) vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu stanovenými v části II. čl. 1 a 14 Přílohy 

č. 1 k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Podmínky poskytnutí dotace, která je 

nedílnou součástí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedených v příloze č. 2 
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předloženého materiálu  

  

3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.12.2022 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
4) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.03.2022 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
5) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 18.09.2019 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 57 
Souhlas s přijetím dotace ze Státního rozpočtu na projekt Společná 
CZ-PL organizace kulturních aktivit dvou největších měst Euroregionu 
Silesia 
  
Usnesení číslo: 01755/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 08378/RM1418/117 
k usnesení č. 01138/RM1822/19 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci 

Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko dle podmínek poskytovatele dotace 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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. 
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Ministerstva pro místní rozvoj, se sídlem: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, IČO: 

66002222 na projekt Společná CZ-PL organizace kulturních aktivit dvou největších měst 

Euroregionu Silesia dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Poruba 

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

  

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

 starostka městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 58 
Schválení projektu, přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
na projekt Ozdravné pobyty žáků porubských základních škol                   
ve školním roce 2019/2020 
  
Usnesení číslo: 01756/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 00870/RM1822/15 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

uzavřena mezi statutárním městem Ostrava - městským obvodem Poruba se sídlem Klimkovická 

55/28, 708 56 Ostrava – Poruba, IČO: 00845451 a poskytovatelem dotace Moravskoslezským 

krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 na financování projektu 

Ozdravné pobyty žáků porubských základních škol ve školním roce 2019/2020 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Poruba 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 30.04.2020 

 starostka městského obvodu Poruba 

  
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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. 
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RM_M 2 
Ukončení projektu „Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně Základní školy  
a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o.“ 
  
Usnesení číslo: 01757/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 00617/RM1822/11 
k usnesení č. 00679/RM1822/12 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou informací o ukončení realizace projektu „Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně 

Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o.“, spolufinancovaného  

v rámci  dotačního programu Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje a s konečným vyúčtováním projektu 

  

 
RM_M 27 
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu psa k výkonu služby u Městské 
policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01758/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o nájmu psa k výkonu služby u Městské policie Ostrava a o uzavření smlouvy o nájmu psa         

s pronajímatelem XXXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXX 

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX,dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 28 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc květen 2019 
  
Usnesení číslo: 01759/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc květen 2019 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

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. 
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RM_M 67 
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu psa k výkonu služby u Městské 
policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01760/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o nájmu psa k výkonu služby u Městské policie Ostrava a o uzavření smlouvy o nájmu psa           

s pronajímatelem XXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 1 
Přijetí účelové neinvestiční dotace pro rok 2019 z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje k dofinancování nákladů na zabezpečení 
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů statutárního 
města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01761/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí účelové neinvestiční dotace pro rok 2019 z rozpočtu Moravskoslezského kraje              

k dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů 

statutárního města Ostrava kategorie JPO II v celkové výši 100 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

  
na straně příjemce o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi 

statutárním městem Ostrava a poskytovatelem Moravskoslezským krajem, 28. října 117,         

702 18  Ostrava, IČO 70890692 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se  z v y š u j í 

• přijaté neinvestiční transfery od krajů na pol. 4122, ÚZ 211, ORJ 120 o 100 tis. Kč 

• převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje na § 6330, pol. 5347, ORJ 

120, ÚZ 211, ORG 517 o 100 tis. Kč 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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. 
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Městský obvod Radvanice a Bartovice 

• zvýší se převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy na § 6330, pol. 

4137, ÚZ 211, ORG 517 o 100 tis. Kč 

• zvýší se běžné výdaje na § 5512, pol. 5xxx, ÚZ 211 o 100 tis. Kč 

  

4) 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 8 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty RNDr. Jiřiny Kábrtové, 
ředitelky Ostravského muzea, příspěvková organizace, do Polska 
(Gdańsk) 
  
Usnesení číslo: 01762/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu RNDr. Jiřiny Kábrtové, ředitelky Ostravského muzea, příspěvková 

organizace, do Polska (Gdańsk) za účelem pracovních jednání 

  

2) ukládá 

  
ředitelce Ostravského muzea, příspěvková organizace 

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

  

 Vyřizuje: RNDr. Jiřina Kábrtová, T: 27.08.2019 

 ředitelka Ostravského muzea, p. o. 

  
 

RM_M 25 
Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč Židovské obci         
v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 01763/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
01 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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. 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

poskytnout peněžitý dar ve výši 30.000 Kč Židovské obci v Ostravě, se sídlem na Tovární ul. 

732/15, 709 00, Ostrava, IČO 00562602, na rekonstrukci památníku obětem holocaustu 

umístěného před budovou Hlavního nádraží v Ostravě a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 

2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 18.09.2019 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 54 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, 
MBA, primátora, Mgr. Zuzany Bajgarové, náměstkyně primátora          
a Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o.          
do Spojených států amerických (New York) ve dnech 23.-26.7.2019 
  
Usnesení číslo: 01764/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu  Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora a  Mgr. Zuzany 

Bajgarové,  náměstkyně primátora, do Spojených států amerických    (New York)            

ve dnech  23.-26.7.2019  za účelem  pracovních  jednání  

  

2) schvaluje 

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

ve  znění  pozdějších  předpisů 

  

3) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu  Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 

p.o.  do Spojených států amerických    (New York) ve dnech  23.-26.7.2019  za 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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. 
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účelem pracovních jednání 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

a řediteli JF Ostrava Mgr. Janu Žemlovi 

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodů 1)  a 3) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 13.08.2019 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 22 
Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci Národního programu Životní prostředí pro projekt OSTRAVOU!!! 
  
Usnesení číslo: 01765/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 09636/RM1418/132 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy č. 01711862 o poskytnutí podpory mezi příjemcem Statutárním městem 

Ostrava a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České republiky se sídlem: 

Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11, IČ: 00020729 na financování projektu “Ostravou!!!”     

ze Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního 

programu Životní prostředí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru kancelář primátora v roli nositele projektu a odboru 

strategického rozvoje v roli administrátora projektu 

zajistit všechny  potřebné úkony spojené s dokončením realizace projektu dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

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. 
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RM_M 55 
Návrh na účast statutárního města Ostravy na mezinárodním veletrhu 
nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2020 
  
Usnesení číslo: 01766/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
záměr účasti statutárního města Ostravy na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních 

příležitostí MIPIM 2020 v Cannes  

  

2) souhlasí 

  
s pronájmem výstavní plochy pro statutární město Ostrava na mezinárodním veletrhu 

nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2020 v Cannes   

  

3) svěřuje 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru strategického rozvoje 

zajistil pronájem výstavní plochy a s tím související služby na mezinárodním veletrhu 

nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2020 v Cannes, formou vystavení objednávek            

s maximální výši plnění 2,5 mil. Kč včetně DPH 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 27.09.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
4) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje 

aby zajistil podpis objednávek dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 27.09.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
5) pověřuje 

  
vedoucího odboru strategického rozvoje 

jednáním s potenciálními partnery o společné účasti v expozici statutárního města Ostravy          

na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2020 v Cannes  

  

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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. 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 27.09.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
6) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje 

zabezpečit  prostřednictvím odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí,  

konání výběrového řízení/výběrových řízení na  zajištění realizace expozice spojené  s  účastí 

statutárního města Ostravy a jeho partnerů na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních 

příležitostí MIPIM 2020 v Cannes  

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 27.09.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
7) rozhodla 

   

o uzavření Smlouvy o společné expozici a prezentaci na veletrhu MIPIM 2020 v Cannes mezi 

statutárním městem Ostrava a 

Moravskoslezský krajem, 

se sídlem 28.října 117, Ostrava, PSČ 702 18, IČO 70890692 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

8) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, a Mgr. Zuzany Bajgarové, 

náměstkyně primátora, do Francie ve dnech 09.-12. března 2020 za účelem reprezentace města 

na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2020 v Cannes  

  

9) schvaluje 

  
úhradu finančních nákladů souvisejících se zahraniční pracovní cestou Ing. Tomáše Macury, 

MBA, primátora, a Mgr. Zuzany Bajgarové, náměstkyně primátora, dle zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, dle bodu 8) tohoto usnesení 

  

10) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, a náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 8) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 31.03.2020 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 62 
Přijetí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání     
pro projekt Firemní školky města Ostravy, p.o. s názvem “Barevná 
školka II.” 
  
Usnesení číslo: 01767/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 00686/RM1822/12 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání od poskytovatele 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se sídlem Karmelitská 529/5, 118 12 Praha, IČO: 

00022985 na projekt „Barevná školka II.“ dle podmínek viz příloha č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
ředitelku Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Jana Madecká, T: 31.08.2021 

 ředitelka Firemní školky města Ostravy, p.o. 

  
 

RM_M 63 
Podání žádosti o dotaci z programu Státního fondu rozvoje bydlení       
na projekt “Sociální byty ve smíšeném bytovém domě Janáčkova” 
  
Usnesení číslo: 01768/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
podání žádosti o dotaci pro projekt “Sociální byty ve smíšeném bytovém domě Janáčkova”      

v rámci dotačního titulu Státního fondu rozvoje bydlení “Výstavba pro obce - na pořízení 

sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů” 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení  
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v souladu s podmínkami výzvy č. 1/112/2019 - dotace v rámci dotačního titulu “Výstavba          

pro obce - na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů” 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 16.08.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) schvaluje 

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

68 386 385,- Kč 

- v roce 2019: 13 570 385,- Kč 

- v roce 2020: 51 380 000,- Kč 

- v roce 2021:   3 436 000,- Kč 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru investičnímu 

zajistit financování projektu v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostravy 

  

 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 31.12.2021 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 71 
Memorandum o vzájemné spolupráci a pomoci 
  
Usnesení číslo: 01769/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci a pomoci mezi statutárním města 

Ostrava 

a 

vyšším územním samosprávným celkem Moravskoslezský kraj, se sídlem: 28. října 117, 702 18 

Ostrava; IČO: 70890692 

a 

státní organizací Správa železniční dopravní cesty, se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1; 
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IČO: 70994234 

a 

společností Concens Investments a.s., se sídlem Rybná 682/14, Staré město, 110 00 Praha 1; 

IČO:05752434 

a 

přístavem Antwerpy: Antwerp Port Authority, Havenhuis, Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen, 

België; BE 0248.399.380 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 75 
Souhlas s účastí statutárního města Ostravy v projektu “POTEnT”         
v rámci mezinárodního programu Interreg Europe 
  
Usnesení číslo: 01770/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 09156/RM1418/127 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s účastí statutárního města Ostravy v projektu “POTEnT” v rámci mezinárodního programu 

Interreg Europe v roli projektového partnera 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit s účastí statutárního města Ostravy v projektu “POTEnT” v rámci mezinárodního 

programu Interreg Europe 

  

3) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

schválit jako nositele projektu dle bodu 1) tohoto usnesení odbor strategického rozvoje 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
5) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují běžné výdaje ORJ 300 

§ 3636, pol. 5901, ÚZ 3636                                                                494 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje ORJ 300 

§ 3714, pol. 5139, ÚZ 111500000, ORG 116000000                            11 tis. Kč 

§ 3714, pol. 5139, ÚZ 111100000, ORG 116000000                              2 tis. Kč 

§ 3714, pol. 5166, ÚZ 111500000, ORG 116000000                            43 tis. Kč 

§ 3714, pol. 5166, ÚZ 111100000, ORG 116000000                              8 tis. Kč 

§ 3714, pol. 5169, ÚZ 111500000, ORG 116000000                             71 tis. Kč 

§ 3714, pol. 5169, ÚZ 111100000, ORG 116000000                             13 tis. Kč 

§ 3714, pol. 5175, ÚZ 111500000, ORG 116000000                             11 tis. Kč 

§ 3714, pol. 5175, ÚZ 111100000, ORG 116000000                               2 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje ORJ 135 

§ 6171, pol. 5011, ÚZ 111500000, ORG 116000000                           159 tis. Kč 

§ 6171, pol. 5011, ÚZ 111100000, ORG 116000000                             29 tis. Kč 

§ 6171, pol. 5031, ÚZ 111500000, ORG 116000000                             40 tis. Kč 

§ 6171, pol. 5031, ÚZ 111100000, ORG 116000000                               7 tis. Kč 

§ 6171, pol. 5032, ÚZ 111500000, ORG 116000000                             15 tis. Kč 

§ 6171, pol. 5032, ÚZ 111100000, ORG 116000000                               3 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje ORJ 130 
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§ 3714, pol. 5173, ÚZ 111500000, ORG 116000000                             68 tis. Kč 

§ 3714, pol. 5173, ÚZ 111100000, ORG 116000000                             12 tis. Kč 

  

6) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 61 
Udělení předchozího souhlasu zřizovatele s výstavbou a s nabytím darů 
do vlastnictví Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 01771/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
v souladu s Čl. IX odst. 2 písm. a) zřizovací listiny ze dne 22. 5. 2014 Zoologické zahrady       

a botanického parku Ostrava, příspěvkové organizace, IČ: 00373249, se sídlem Michálkovická 

2081/197, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, ve znění jejího Dodatku č. 6 s nabytím nemovité 

věci “Voliéry za objektem odchovny v areálu ZOO Ostrava” na pozemku parc. č. 5303/1 v k.ú. 

Slezská Ostrava v areálu ZOO Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) 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 každého     

z jednotlivých darů v celkové výši 455.250,90 Kč dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu  

do vlastnictví Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, příspěvkové organizace, se 

sídlem Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 0037324 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas k darovacím smlouvám dle bodu 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.07.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_MZP 1 
Projednání vybraných bodů řádné valné hromady obchodní společnosti 
Koordinátor ODIS s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01772/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci statutárního města Ostravy na řádnou valnou hromadu obchodní 

společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem 28. října 3388/111, PSČ 702 00, 

Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 64613895 hlasovat: 

A) PRO v bodech programu valné hromady číslo 2 a 3: 

2) Sjednání obchodních případů nad 500 tis. Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

3) Vyhodnocení projektů realizovaných z dotace MSK 2018-2019 dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

B) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Macura, MBA, T: 17.07.2019 

 primátor 

  
 

RM_M 3 
Návrh na odejmutí majetku ze svěření městského obvodu Martinov, 
lávka přes Plesenský potok a převzetí do majetku statutárního města 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01773/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o  návrhu na odejmutí majetku ze svěření městského obvodu Martinov v souladu  s 

ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní  zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to: 

a) lávky přes Plesenský potok č. OV-432 L umístěné na části pozemku parc. č. 2653/4 v k. ú. 
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Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, v účetní hodnotě 5.840,- Kč 

  

b) služebnosti spočívající v umístění výše uvedeného mostního objektu na části pozemku parc. 

č. 2653/4 v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, v účetní hodnotě 3.025,- Kč 

  

2) rozhodla 

  
o převzetí majetku od městského obvodu Martinov v celkové účetní hodnotě 8.865,- Kč, a to: 

a) lávky přes Plesenský potok č. OV-432 L umístěné na části pozemku p. č. 2653/4 v k. ú. 

Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, v účetní hodnotě 5.840,- Kč 

b) služebnosti spočívající v umístění výše uvedeného mostního objektu na části pozemku parc. č. 

2653/4 v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, v účetní hodnotě 3.025,- Kč 

 dle předávacího protokolu, který je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o odejmutí majetku ze svěření městského 

obvodu Martinov dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města návrh na odejmutí majetku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
4) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal předávací protokol   dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky, že 

zastupitelstvo města rozhodne dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.10.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 4 
Návrh na záměr města prodat/neprodat nemovité věci v k.ú. Svinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01774/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

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

statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Svinov, a to pozemky: 

- parc.č. 1024/16, 

- parc.č. 1026/8 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města, 

 

aby si vyhradilo rozhodnutí o prodeji pozemků uvedených v bodě 1) tohoto usnesení 

  

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: 18.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 7 
Návrh na záměr města vypůjčit a pronajmout částí pozemků v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, k. ú. Moravská Ostrava a k. ú. Petřkovice u Ostravy, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01775/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit částí pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

- p. p. č. 1095/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 297 m2, 

- p. p. č. 1095/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 114 m2, 

- p. p. č. 1095/37 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 40 m2, 

dle zákresu v situačních snímcích, které jsou součástí přílohy č. 1 předloženého materiálu        
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a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1096/21 - ostatní plocha, silnice o výměře         

21 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu v situačním snímku, který je součástí 

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

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout částí pozemků v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 753/14 - zahrada o výměře 35 m2, 

- parc. č. 778/189 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7,50 m2, 

- parc. č. 778/192 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6,50 m2, 

dle zákresu v situačních snímcích, které jsou součástí přílohy č. 3 předloženého materiálu         

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 10 
Návrh na odejmutí movitých věcí - ze svěření městského obvodu 
Polanka nad Odrou, následně svěření těchto věcí k hospodaření 
dodatkem č. 9 ke zřizovací listině Knihovny města Ostravy, p.o. 
  
Usnesení číslo: 01776/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o návrhu odejmutí movitých věcí uvedených v příloze č. 1 předloženého 

materiálu  v celkové pořizovací ceně 341 201,85 Kč ze svěření městského obvodu Polanka nad 

Odrou v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní řízení),   

ve znění pozdějších předpisů 

  

2) projednala 

  
návrh dodatku č. 9 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014, právnické osoby Knihovna města 

Ostravy, příspěvková organizace, ul. 28. října 289/2,  702 00 Ostrava , IČO 00097586 dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu, kterým se předávají k hospodaření movité věcí statutárního 

města Ostravy pro potřeby její pobočky, která sídli  na ul. 1. května 330/160, 725 25 Polanka nad 

Odrou, a to: 
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- dlouhodobý drobný hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 310 741,31 Kč 

- jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek od 1 - 3000,- Kč v celkové pořizovací 

ceně          30 460,54 Kč 

tj v celkové pořizovací ceně 341 201,85 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit dodatek č. 9 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014, právnické osoby Knihovna města 

Ostravy, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města 

a) k rozhodnutí návrh na odejmutí movitých věcí dle bodu 1) tohoto usnesení 

b) ke schválení návrh dodatku č. 9 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014, právnické osoby 

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
5) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal protokol o účetním předání a převzetí movitých věcí dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení, 

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne: 

a) o odejmutí movitých věcí dle bodu 1) tohoto usnesení 

b) o schválení dodatku č. 9 dle bodu  3)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.10.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 13 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Poruba a   v   k.ú. 
Poruba-sever,  návrh   na   záměr města prodat nemovitou věc  k.ú. 
Třebovice ve Slezsku, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01777/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
se záměrem města prodat část nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 

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

-  části pozemku parc.č. 2127/6 o výměře 120 m2, dle zákresu v situačním snímku, který je 

přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

2) nesouhlasí 

  
se záměrem města prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví 

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

-  pozemek parc.č. 2393/30 

  

3) nesouhlasí 

  
se záměrem města prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to: 

- pozemek parc.č. 2801/36 

  

4) souhlasí 

  
se záměrem města prodat nemovitou věc v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava,            

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Třebovice, a to: 

- pozemku parc.č. 990/26 

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

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 15 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Mariánské Hory  a  návrh  
na záměr města neprodat části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava,  vše 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01778/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat pozemky v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava: 

st. p. č. 547  

p. p. č. 2679 

p. p. č. 104/38  

p. p. č. 1195  

p. p. č. 1196 

p. p. č. 104/4 

p. p. č. 104/39 

p. p. č. 1121 

p. p. č. 2658 

p. p. č. 104/37 

p. p. č. 104/36 

p. p. č. 2659 

p. p. č. 104/2 

p. p. č. 1164 

p. p. č. 104/41 

p. p. č. 104/7 

p. p. č. 2678 

p. p. č. 104/16 

p. p. č. 104/20 

p. p. č. 104/21 

p. p. č. 104/26 

st. p. č. 1261 

p. p. č. 104/27 

p. p. č. 2691, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit  si  rozhodnutí prodat pozemky v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve  vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

v  souladu  s  čl. 7 odst. 3 bod  b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013 Statut města Ostravy,      

v úplném znění  
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3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat části pozemků v k. ú. Přívoz, obec Ostrava: 

- část pozemku p.p.č. 130/12 o  výměře 18 m2 označenou GP jako díl „a“, 

- část pozemku p.p.č. 130/13 o výměře 97 m2 označenou GP jako díl „b“, 

- část pozemku p.p.č. 995/10 o výměře 33 m2 označenou GP jako díl „c“, 

přičemž všechny díly jsou GP sloučeny a označeny jako p.p.č. 130/30 o výměře 148 m2, 

- část pozemku p.p.č. 995/10  o výměře 99 m2 označenou GP jako pozemek p.p.č. 995/18, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu  

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 19 
Návrh na souhlas  s  umístěním stavebního objektu, uzavření smlouvy       
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 01779/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavebního objektu do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- vodovodní přípojky do pozemku 

parc. č. 3265/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

pro investora: 

UNIMETRA, spol. s r.o. 

se sídlem: Těšínská 773/396, Radvanice, 716 00  Ostrava 

IČO: 47669098 

v rámci  stavby  “Provozní budova UNIMETRA, spol. s r.o.” na pozemku parc. č. 2840/6, k. ú. 

Radvanice, obec Ostrava, 
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dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

zřízení, vedení,  provozování a údržby vodovodní přípojky k pozemku: 

parc. č. 3265/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

UNIMETRA, spol s r.o. 

se sídlem Těšínská 773/396, Radvanice, 716 00 Ostrava 

IČO: 47669098 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 3265/15 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, a to o výměře 4,26 m2 

s nájemcem: 

UNIMETRA, spol. s r.o. 

se sídlem: Těšínská 773/396, Radvanice, 716 00  Ostrava 

IČO: 47669098 

za účelem vybudování vodovodní přípojky v rámci stavby “Provozní budova UNIMETRA, 

spol. s r.o.” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 383,40 Kč ročně 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 38 
Návrh předání vodohospodářského majetku do nájmu spol. Ostravské 
vodárny a kanalizace a.s. 
  
Usnesení číslo: 01780/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava v celkové pořizovací ceně 

17.621.185,66 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000      

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

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

17.523.391,06 Kč 

- Vodovodní řad  DN 300, DN 150 celkové délky 748,41 m včetně 5 kusů hydrantů DN 80 a 4 

kusů zavzdušňovací a odvzdušňovací soupravy, armaturní komora včetně elektro části, uložené 

v pozemcích parc. č. 3135/2, parc. č. 233/8, parc. č. 3134/2, parc. č. 233/18, parc. č. 223/9, parc. 

č. 223/24, parc. č. 223/14, parc. č. 223/19, parc. č. 223/25, parc. č. 200/34, parc. č. 200/11, parc. 

č. 200/36, parc. č. 200/38, parc. č. 200/39, parc. č. 200/12, parc. č. 190/79, parc. č. 190/88, parc. 

č. 190/39, parc. č. 190/83, parc. č. 190/78, parc. č. 190/82, parc. č. 190/41, parc. č. 233/70 vše        

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 1/19/VH/K 

ze dne 8. 3. 2019 a vybudována v rámci stavby “Posílení vodovodu ul. Na Rovince, DN 300”, 

ORG 7343, v pořizovací ceně 9.122.099,15 Kč. 

- Kanalizační stoka DN 400, DN 300 celkové délky 86,20 m včetné 2 kusů kanalizačních šachet 

DN 1000 uložená v pozemcích parc. č. 373/18, parc. č. 373/39 vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava. 

Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 25/19/VH/K ze dne 8. 3. 2019             

a vybudována v rámci stavby “Rekonstrukce kanalizace ul. Hájkova”, ORG 7347, v pořizovací 

ceně 1.976.172,28 Kč. 

- Kanalizační stoka S1 a S2 DN 400, DN 300 celkové délky 157,67 m včetně 5 kusů 

kanalizačních šachet DN 1000  a  celkové délky 102,47 m včetně 4 kusů kanalizačních šachet 

DN 1000 uložená v pozemcích parc. č. 3538/2 a parc. č. 1581/17 v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 8/19/VH/K ze dne 21. 1. 2019       

a vybudována v rámci stavby “Rekonstrukce kanalizace ul. Mánesova”, ORG 7255, v pořizovací 

ceně 4.288.656,65 Kč. 

- Kanalizace splašková DN 250 celkové délce 209,28 m včetně 5 kusů kanalizačních šachet DN 

1000 uložená v pozemcích parc. č. 3637, parc. č. 3751/99, parc. č. 3751/98, parc. č. 3749/1, parc. 

č. 3747/1 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 

53/19/VH/K ze dne 8. 4. 2019  a vybudována v rámci stavby “Dostavba kanalizace v ul. 

Chrobákova, splašková kanalizace - stoka A”, ORG 7354, v pořizovací ceně 2.136.462,98 Kč. 

II. Dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 10.001,21 Kč, 

které statutární město Ostrava nabylo kupními smlouvami od spol. New Karolina Residential 

Development II s.r.o. a spol. GABYT s.r.o., a to: 

- ev. č. 1257/2019/MJ ze dne 28. 3. 2019 splašková kanalizace DN 300  celkové délky 81,73 m 

včetně 3 kusů kanalizačních šachet DN 1000 a dešťová kanalizace DN 300 celkové délky 108,88 

m včetně 4 kusů kanalizačních šachet DN 1000, uložené  v pozemcích parc. č. 3457/21, parc. č. 

256, parc. č. 244/38, parc. č. 3457/14, parc. č. 3463/3, parc. č. 4246/38 v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava. Stavby byly kolaudovány kolaudačním souhlasem č. 74/18/VH/K ze dne            

29. 8. 2018 a vybudovány v rámci stavby “Nová karolína - II. etapa - 1. část, Bytový dům F 

včetně potřebných IO, Ostrava, 2.IO 08 Splašková kanalizace - 1. část, 2IO 09 Dešťová 
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kanalizace - 1. část”, v pořizovací ceně 10.000,00 Kč. 

- ev. č. 1646/2019/MJ ze dne 17. 5. 2019 vodovod PE 100 D 63 celkové délky 90,3 m a 1 kusu 

hydrantu DN 80 na pozemku parc. č. 1723/1 v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava. Stavba 

byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 32/16/VH/K ze dne 9. 3. 2016 a vybudován v rámci 

stavby “Výstavba inženýrských sítí, Polanka nad Odrou, splašková kanalizace, dešťová 

kanalizace, vodovod”, v pořizovací ceně 1,21 Kč. 

III. Dlouhodobý hmotný drobný majetek  v pořizovací ceně 87.793,39 Kč, 

který statutární město Ostrava nabylo dodatkem č. 3 ke Koncesní smlouvě 

- č. dokladu FVR176656 od spol. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., navrtávací pásy, domovní 

uzávěry a kanalizační odbočky, v pořizovací ceně 87.793,39 Kč. 

  

2) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal předávací protokoly dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.07.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 39 
Návrh na souhlas s umístěním stavby “Cyklostezka k. ú. Hošťálkovice  
a Lhotka u Ostravy” a souhlas s provedením parkových úprav v k. ú. 
Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01781/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby cyklostezky s názvem ”Cyklostezka k. ú. Hošťálkovice a Lhotka             

u Ostravy”, realizované mj. na části pozemku parc. č. 2084/1 v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, 

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

pro žadatele městský obvod Hošťálkovice 

  

2) souhlasí 

  
s provedením úprav na části pozemku p.p.č. 491/1 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava          

v rámci projektu “Úprava okolí lípy Novoveských občanů vysázené k 100. výročí založení 

Československé republiky”, 
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dle situací, které jsou přílohou č. 5 předloženého materiálu, 

pro žadatele městský obvod Nová Ves   

  

 
RM_M 40 
Návrh na vydání předchozího souhlasu k prodeji nemovitého majetku 
městským obvodem Slezská Ostrava a městským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 01782/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas s prodejem nemovitého majetku městským obvodem Slezská Ostrava,           

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

ve znění pozdějších změn a doplňků, a to: 

- pozemku p.č.st. 166/1 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, jehož součástí je stavba, a to budova 

č.p. 277, bytový dům, a to vše včetně všech součástí a příslušenství  

  

2) vydává 

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

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

pozdějších změn a doplňků, a to: 

-  pozemku p.p.č. 306/51 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

  

 
RM_M 41 
Návrh na zřízení služebností, návrh na uzavření smluv o zřízení 
služebností pro fyzické osoby, a návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti pro společnost Green 
Gas DPB, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01783/RM1822/27 

(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 a kanalizační přípojky k pozemku 

parc. č. 2268/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava,             
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ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

- užívání části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 2268/4 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, jako sjezdu pro přístup a příjezd          

k pozemku parc. č. 1094/1 - zahrada v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava,  s oprávněnými: 

Manželé 

XXXX XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XX XXXX 

XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX 

oba bydlištěm XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby vodovodního řadu DN 80 PE a plynovodní přípojky a kanalizační 

přípojky k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3827/1 - ostatní plocha, silnice, 

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

Zbyněk Strnadel, datum narození XXX XXX XXXX 

se sídlem 724 00 Ostrava - Stará Bělá, Mitrovická 188/82 

IČO 622 68 406 

DIČ CZ6010210767 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně budoucího povinného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - 

služebnosti - zřízení a provozování přeložky STL plynovodu Koksovna Svoboda - Koksovna 

Jan Šverma DN 700 v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 231/2 - zahrada, 

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

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 004 94 356 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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 42/109  
  

RM_M 42 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy za účelem provedení inženýrsko-geologických vrtů          
pro společnost AZ GEO, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01784/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 758/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 2023/16 - ostatní plocha, silnice, 

v k. ú. Koblov, obec Ostrava, 

za účelem provedení inženýrsko-geologických vrtů v rámci stavby “Rekonstrukce Koblov - 

rozšíření a rekonstrukce kanalizace” pro: 

AZ GEO, s.r.o. 

se sídlem Kořenského 1262/40, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

IČO 253 58 944 

  

 
RM_M 43 
Návrh na souhlas vlastníka pozemků s umístěním stavby v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro společnost New Karolina 
Residential Development II s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01785/RM1822/27 

(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. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

parc. č. 3457/1 - ostatní plocha, neplodná půda, 

 - SO.16 Vodovod 

 - SO.18 Kanalizace splašková 

parc. č. 3457/14 - ostatní plocha, neplodná půda, 

- SO.01 Příprava území, HTÚ, ČTÚ 

- SO.02 Sadové úpravy 

- SO.03 Komunikace a zpevněné plochy 
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- SO.08 Rozvody VN a NN pro objekt A1 

- SO.11 Přeložka NN 

- SO.12 Veřejné osvětlení 

- SO.15 Horkovod 

- SO.16 Vodovod 

- SO.17 Kanalizace dešťová 

- SO.18 Kanalizace splašková 

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

- SO.A1 Bytový dům A1 

- SO.01 Příprava území, HTÚ, ČTÚ 

- SO.02 Sadové úpravy 

- SO.03 Komunikace a zpevněné plochy 

- SO.06 Přípojka splaškové kanalizace pro objekt A1 

- SO.08 Rozvody VN a NN pro objekt A1 

- SO.09 Příprava SEK pro objekt A1 

- SO.10 Venkovní rozvody SEK 

- SO.11 Přeložka NN 

- SO.12 Veřejné osvětlení 

- SO.15 Horkovod 

- SO.16 Vodovod 

- SO.17 Kanalizace dešťová 

- SO.18 Kanalizace splašková 

- SO.19 Retence 

- SO.20 Mobiliář, drobná architektura 

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

- SO.08 Rozvody VN a NN pro objekt A1 

- SO.16 Vodovod 

parc. č. 3463/27 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- SO.A1 Bytový dům A1 

- SO.01 Příprava území, HTÚ, ČTÚ 

- SO.02 Sadové úpravy 

- SO.03 Komunikace a zpevněné plochy 

- SO.04 Přípojka vodovodu pro objekt A1 

- SO.05 Přípojka dešťové kanalizace pro objekt A1 

- SO.06 Přípojka splaškové kanalizace pro objekt A1 

- SO.07 Přípojka horkovodu pro objekt A1 

- SO.08 Rozvody VN a NN pro objekt A1 

- SO.09 Příprava SEK pro objekt A1 

- SO.10 Venkovní rozvody SEK 

- SO.12 Veřejné osvětlení 

- SO.13 Areálové osvětlení 

- SO.14 Trafostanice 

- SO.15 Horkovod 

- SO.16 Vodovod 

- SO.17 Kanalizace dešťová 
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- SO.18 Kanalizace splašková 

- SO.19 Retence 

- SO.20 Mobiliář, drobná architektura 

parc. č. 3463/43 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- SO.01 Příprava území, HTÚ, ČTÚ 

- SO.03 Komunikace a zpevněné plochy 

- SO.08 Rozvody VN a NN pro objekt A1 

parc. č. 3463/44 - ostatní plocha, jiná plocha, 

 - SO.08 Rozvody VN a NN pro objekt A1 

 - SO.16 Vodovod 

parc. č. 3463/45 - ostatní plocha, jiná plocha, 

 - SO.08 Rozvody VN a NN pro objekt A1 

 - SO.16 Vodovod 

parc. č. 3463/46 - ostatní plocha, jiná plocha, 

 - SO.08 Rozvody VN a NN pro objekt A1 

 - SO.16 Vodovod 

parc. č. 3463/78 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- SO.A1 Bytový dům A1 

- SO.01 Příprava území, HTÚ, ČTÚ 

- SO.02 Sadové úpravy 

- SO.03 Komunikace a zpevněné plochy 

- SO.05 Přípojka dešťové kanalizace pro objekt A1 

- SO.06 Přípojka splaškové kanalizace pro objekt A1 

- SO.08 Rozvody VN a NN pro objekt A1 

- SO.10 Venkovní rozvody SEK 

- SO.12 Veřejné osvětlení 

- SO.17 Kanalizace dešťová 

- SO.18 Kanalizace splašková 

- SO.19 Retence 

parc. č. 4246/38 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

 - SO.18 Kanalizace splašková 

pro: 

New Karolina Residential Development II s.r.o. 

se sídlem Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc 

IČO 043 98 343 

v rámci stavby “Nová Karolina - II. Etapa - 3. část, Bytový dům A1 včetně potřebných SO, 

Ostrava” 

dle koordinačního situačního výkresu, který je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 
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RM_M 44 
Návrh na souhlas vlastníka pozemků s umístěním staveb v k.ú. Mošnov, 
obec Mošnov a v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice, pro Ostrava Airport 
Multimodal Park s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01786/RM1822/27 

(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 objektů, a to: 

  

IO 22.6 Elektroohřev výhybek 

na pozemcích v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice: 

parc. č. 1127/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

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

parc. č. 1129/31 - ostatní plocha, manipulační plocha 

a na pozemcích v k.ú. Mošnov, obec Mošnov: 

p. p. č. 1331/11 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1331/12 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1331/13 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1332/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1332/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1332/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1332/29 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1332/30 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1332/31 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1336/1 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1336/8 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1336/9 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1339/38 - orná půda, 

p. p. č. 1340/26 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1340/27 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1340/28 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1340/96 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1340/100 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1340/101 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1340/105 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1366/20 - orná půda, 

p. p. č. 1366/22 - orná půda, 

p. p. č. 1366/23 - orná půda, 

p. p. č. 1366/24 - orná půda, 
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p. p. č. 1441/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1441/5 - ostatní plocha, jiná plocha  

  

IO 22.7 Nabíjecí stojan akumulátorů lokomotiv 

na pozemcích v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice: 

parc. č. 1122/59 - orná půda, 

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

IO 22.8.1  Železniční svršek a spodek 

na pozemcích v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice: 

parc. č. 1122/58 - orná půda, 

parc. č. 1122/59 - orná půda, 

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

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

a na pozemcích v k.ú. Mošnov, obec Mošnov: 

p. p. č. 1336/1 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1339/38 - orná půda, 

p. p. č. 1340/27 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1340/28 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1340/92 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

IO 22.8.3 Trakční vedení, ukolejnění, DOÚO a DŘT 

na pozemcích v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice: 

parc. č. 1122/1 - orná půda, 

parc. č. 1122/12 - orná půda, 

parc. č. 1122/58 - orná půda, 

parc . č. 1122/59 - orná půda, 

parc. č. 1127/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1127/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

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

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

parc. č. 1129/31 - ostatní plocha, manipulační plocha 

a na pozemcích v k.ú. Mošnov, obec Mošnov: 

p. p. č. 1331/11 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1331/12 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1332/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1332/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1332/29 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1332/30 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1332/31 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1336/1 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1336/8 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1339/38 - orná půda, 

p. p. č. 1339/41 - orná půda, 
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p. p. č. 1340/26 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1340/27 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1340/28 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1340/29 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1340/92 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1340/96 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1340/100 - ostatní plocha, ostatní komunikace. 

p. p. č. 1340/102 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1340/103 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1340/104 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1340/105 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1366/20 - orná půda, 

p. p. č. 1366/22 - orná půda, 

IO 22.8.4  Zabezpečovací zařízení 

na pozemcích v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice: 

parc. č. 1122/58 - orná půda, 

parc. č. 1122/59 - orná půda, 

parc. č. 1127/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

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

parc. č. 1129/31 - ostatní plocha, manipulační plocha 

a na pozemcích v k.ú. Mošnov, obec Mošnov: 

p. p. č. 1331/12 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1331/13 -  trvalý travní porost, 

p. p. č. 1332/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1332/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1332/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1332/29 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1332/30 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1332/31 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1336/1 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1336/8 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1336/9 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 1339/38 - orná půda, 

p. p. č. 1340/26 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1340/27 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1340/28 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1340/96 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1340/100 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  

p. p. č. 1340/101 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1340/104 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1340/105 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1366/20 - orná půda, 

p. p. č. 1366/22 - orná půda, 

p. p. č. 1366/23 - orná půda, 

p. p. č. 1366/24 - orná půda, 
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p. p. č. 1441/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1441/5 - ostatní plocha, jiná plocha  

  

IO 22.4.1 Přeložky kabelů SŽDC-SSZT 

na pozemku v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice: 

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

pro: 

   

OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK, s.r.o. 

se sídlem 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava, IČO:  289 38 186 

v rámci stavby “Ostrava Airport Multimodal Park - IO 22 Kolejové a železniční objekty” 

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

  

 
RM_M 45 
Návrh na nesouhlas s umístěním kabelového vedení NN včetně 
rozpojovací skříně k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01787/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení 2x NN, podzemního kabelového vedení 1x NN 

včetně 1 ks rozpojovací skříně v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 751/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 753/4 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 884/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 894/4 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 915 - ostatní plocha, zeleň  

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava, Na Baranovci, NNv, NNk” 

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

  

 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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. 
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RM_M 46 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku p.p.č. 337/136 v k. ú. 
Heřmanice, obec Ostrava a návrh na záměr města pronajmout část 
pozemku p.p.č. 1752/23 a p.p.č. 1752/21 oba v k. ú. Hrabová, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01788/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města 

pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to p.p.č. 337/136, ostatní 

plocha, zeleň, o celkové výměře 117 m2  v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města 

pronajmout část pozemku parc. č. 1752/23, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové 

výměře 207,96 m2 ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to část označenou v situačním 

výkresu jako “A” o výměře 117,36 m2, část označenou v situačním výkresu jako “B”                  

o výměře 16 m2 a část označenou v situačním výkresu jako “C” o výměře 74,6 m2 a část 

pozemku parc. č. 1752/21, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 106,2 m2 vše v k. ú. 

Hrabová, obec Ostrava (ulice u Řeky), 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 47 
Návrh na záměr města pronajmout bytovou jednotku č. 3038/3 v domě 
na ul. Horní 3038/112, Ostrava-Bělský Les - variantní řešení. 
  
Usnesení číslo: 01789/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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. 
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že není záměrem města změnit nájemní smlouvu ev. č. 1318/2018/MJ ze dne 29. 3. 2018, jejímž 

předmětem je pronájem jednotky č. 3038/3, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů - způsob 

využití - byt, o velikosti 1+2 ve 2. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 3038, část obce 

Bělský Les, který stojí na pozemku parc. č. 126/16, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Dubina           

u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní 112, Ostrava-Bělský Les, 

formou dodatku č. 1 z důvodu prodloužení doby nájmu do  31. 12. 2020 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout  jednotku č. 3038/3, vymezenou podle zákona o vlastnictví bytů - 

způsob využití - byt, o velikosti 1+2 ve 2. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 3038, část 

obce Bělský Les, který stojí na pozemku parc. č. 126/16, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Dubina 

u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní 112, Ostrava-Bělský Les, žadateli vedenému v centrální 

evidenci žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení bezbariérového charakteru                 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 48 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 9 v bytovém 
domě na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les Skončení nájmu bytu č. 
5 v domě na ul. Pobialova 875/8, O.-Moravská Ostrava, dohodou 
  
Usnesení číslo: 01790/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele na základě žádosti dle přílohy č. 1 o uzavření nájemní smlouvy 

na pronájem bytu zvláštního určení bezbariérového charakteru č. 9 o velikosti 2+kk, nacházející 

se ve 3. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 3033, který stojí na pozemku parc. č. 126/2, 

zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č. or. 102, 

Ostrava-Bělský Les, s žadatelkou 

AXXXXXX PXXXXXXXXX. rok narození XXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXX 

na dobu určitou od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2022 

s výši nájemného 4.011,- Kč/měsíc + zálohy na služby spojené s užíváním bytu, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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. 
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2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dohody o skončení nájmu služebního bytu č. 5 o velikosti 1+2 

umístěného ve 2. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 875, který je součástí pozemku parc. č. 

328, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, na ul. Pobialova č. or. 8, Ostrava-Moravská Ostrava, 

s nájemcem 

PXXXXX KXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXXXXXX XXXX XXX XX 

XXXXXXXXXX 

k datu 31. 7. 2019, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 49 
Návrh na záměr města nepronajmout pozemky v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava Návrh na záměr města pronajmout části pozemku v k.ú. Poruba 
- sever, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01791/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města nepronajmout pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- parc. č. 3740/1, ost. plocha - silnice; 

- parc. č. 3741/1, ost. plocha - dráha; 

- parc. č. 3743/1, ost. plocha - silnice, 

vše v k.ú. Svinov, obec Ostrava (oplocené pozemky pod Svínovskými mosty) 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to 

parc.č. 1649/1, ost. plocha - ost. komunikace o celkové výměře 328,52 m2, a to část označená           

v situačním výkresu jako “A” o výměře 10,24 m2, část označená v situačním výkresu jako “B”  

o výměře 10,28 m2, část označená v situačním výkresu jako “C” o výměře 165 m2 a část 

označená v situačním výkresu jako “D” o výměře 143 m2 v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava (ul. 

Sokolovská), 

dle zákresu v situačním výkresu, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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. 
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RM_M 50 
Návrh na zřízení služebnosti, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti         
a dohody o zrušení smlouvy o zřízení služebnosti se společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. 
  
Usnesení číslo: 01792/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti podzemního komunikačního vedení 

veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

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

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

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

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

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

IČO: 04084063 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

1374/2019/MJ ze dne 3. 4. 2019, zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti 

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

p. p. č. 142/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 142/79 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 142/80 - ostatní plocha, zeleň, 

p. p. č. 142/81 - ostatní plocha, zeleň, 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s oprávněným: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

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

IČO: 04084063 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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 53/109  
  

RM_M 51 
Návrh na souhlas s umístěním přípojek, uzavření smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti, nájemních smluv a smlouvy o zřízení 
služebnosti 
  
Usnesení číslo: 01793/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

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

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

pro investora: 

XXXXXXX XXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXec, 

v rámci stavby “Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 358/62 k. ú. Heřmanice”, 

dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti vodovodní a 

kanalizační přípojky k pozemku: 

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

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

XXXXXXX XXXXXtka, datum narození 27X XX XXXX 

bydliště XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXec, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 495/1 - ostatní plocha, 

silnice o výměře 10,5 m2 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

s nájemcem: 

XXXXXXX XXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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. 
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bydliště XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXX, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s umístěním kanalizační přípojky do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 770/1 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 770/2 – vodní plocha, koryto vodního toku umělé, 

oba v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

pro investora: 

XXXXXXX XXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXX XXXá, 

v rámci stavby “Kanalizační přípojka pro RD k. ú. Nová Bělá, ul. Žižkovská č. p. 158/23, parc. č. 

595/1”, 

dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 6 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

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

přípojky k pozemkům: 

parc. č. 770/1 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 770/2 – vodní plocha, koryto vodního toku umělé, 

oba v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

XXXXXXX XXXXXXXá, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXX XXlá, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Nová Bělá, obec 

Ostrava, a to: 

- parc. č. 770/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 0,4 m2, 

- parc. č. 770/2 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře 2 m2, 

s nájemcem: 

XXXXXXX XXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXX XXXX, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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. 
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dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti vodovodní přípojky 

k pozemku: 

parc. č. 3827/1 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 

s oprávněnými: 

manželé 

XXXX XXXXXXX XXXa, datum narození XXX XX XXXX 

XXXXXXX XXXová, datum narození XXX XX XXXX 

oba bydliště XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXlá, 

dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 59 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy v k. ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01794/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy k části pozemku parc. č. 4237 - ostatní 

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

s nájemcem Petrem Paláčkem 

se sídlem: Střelniční 10/1, 701 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 470 82 027 

na dobu určitou od 17. 7. 2019 do 31. 10. 2019 za nájemné ve výši 54,- Kč/m2/měsíc, tj.:  

3.010,- Kč/m2 za celou dobu nájmu. 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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. 
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RM_M 60 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení NN a VN včetně 
rozpojovací skříně, uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01795/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení 2x NN v pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 3073/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava-Svinov 1942/79, NN” 

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

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN k pozemku: 

parc. č. 3073/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV včetně rozpojovací skříně na pozemku         

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 537/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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



Statutární město Ostrava 
rada města 

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. 
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v rámci stavby “Ostrava-Michálkovice 540/60, NN” 

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

  

4) rozhodla 

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

a provozování podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV včetně rozpojovací skříně k pozemku: 

p. p. č. 537/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

5) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení 2x VN v pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

p. p. č. 894/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava-Přívoz 895/4, VNk” 

dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 8/2 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení 2x VN k pozemku: 

p. p. č. 894/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

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

a provozování podzemní elektrické přípojky 2x VN 22 kV včetně 1 ks rozvaděče VN                 
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na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 654/98 - ostatní plocha, zeleň 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

8) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení NN v pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 1192/48 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 15 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 83 
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 
  
Usnesení číslo: 01796/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s vnějším vzhledem prodejny a výlohy v budově č. p. 170, která je součástí pozemku parc. č. 458 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené 

městskému obvodu, která je pronajata společnosti HK Mobil s.r.o., se sídlem Poslední 495/4, 

711 00 Ostrava-Hrušov, IČO: 081 75 781, v rozsahu přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) nesouhlasí 

  
s umístěním reklamního poutače na budově č. p. 170, která je součástí pozemku parc. č. 458           

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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 59/109  
  

městskému obvodu, která je pronajata společnosti HK Mobil s.r.o., se sídlem Poslední 495/4, 

711 00 Ostrava-Hrušov, IČO: 081 75 781, v rozsahu přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním sídla společnosti 

HK Mobil s.r.o., IČO: 081 75 781 

v prostorách v budově č. p. 170, která je součástí pozemku parc. č. 458 v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, umístěné na adrese: Zámecká 170/10, 

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, pronajatých předmětné společnosti na základě nájemní 

smlouvy ev. č.: 1852/2019/MJ. 

  

 
RM_M 26 
Změna osoby aplikačního garanta v projektu “Metodicko aplikační 
nástroje pro efektivní finanční řízení územně členěného statutárního 
města” 
  
Usnesení číslo: 01797/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 07329/RM1418/103 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
změnit osobu, jíž je svěřena usnesením rady města č. 07329/RM1418/103                     

ze dne 19.09.2017 pravomoc jménem statutárního města Ostravy rozhodovat o uzavírání            

a pravomoc jménem statutárního města Ostravy uzavírat dohody o spolupráci a o aplikaci 

výstupů z řešení projektu v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, projektu Metodicko aplikační nástroje pro 

efektivní řízení územně členěného statutárního města 

s VŠB-Technickou univerzitou Ostrava, IČO: 61989100, se sídlem 17. listopadu 15/2172,            

708 33 Ostrava-Poruba 

  

2) svěřuje 

  
s účinností od 17.07.2019 pravomoci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení vedoucímu odboru 

financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy Ing. Lukáši Jančálkovi 
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RM_M 69 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 01798/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

(A.1.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 103533063, org. 108000000 o 3 995 tis. Kč 

                                                ÚZ 103133063, org. 108000000 o 470 tis. Kč 

(A.2.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 104513013, org. 93000000 o 823 tis. Kč 

                                                ÚZ 104113013, org. 93000000 o 97 tis. Kč 

(A.3.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 104513013, org. 104000000 o 286 tis. Kč 

                                                ÚZ 104113013, org. 104000000 o 34 tis. Kč 

- kapitálové příjmy 

na § 3639, pol. 3111, ORJ 137 o 53 560 tis. Kč (C.4.) 

  

- běžné výdaje 

(A.1.) na ORJ 130, § 3299, pol. 5162, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 4 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 1 tis. Kč 

          na ORJ 135, § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, org. 108000000 o 765 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 108000000 o 90 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000000 o 45 tis. Kč 

                                             pol. 5031, ÚZ 103533063, org.108000000 o 192 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 108000000 o 23 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000000 o 12 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 103533063, org. 108000000 o 69 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 108000000 o 9 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000000 o 5 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 103533063, org. 108000000 o 689 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 108000000 o 81 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000000 o 41 tis. Kč 

                                            pol. 5011, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 17 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 2 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 1 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 103533063, org. 108000001 o  5 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 1 tis. Kč  
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                                            pol. 5032, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 2 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 1 tis. Kč       

          na ORJ 140, § 3299, pol. 5137, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 16 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 2 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 1 tis. Kč 

                                            pol. 5139, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 26 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 3 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 2 tis. Kč  

                                            pol. 5167, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 476 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 56 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 28 tis. Kč 

                                            pol. 5175, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 22 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 3 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 2 tis. Kč 

                                            pol. 5901, org. 108000000 o 1 770 tis. Kč 

(A.2.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5011, ÚZ 104513013, org. 93000001 o 150 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 93000001 o 18 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107601, org. 93000001 o 9 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 104513013, org. 93000001 o 38 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 93000001 o 5 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107601, org. 93000001 o 1 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 104513013, org. 93000001 o 13 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 93000001 o 2 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107601, org. 93000001 o 1 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 104513013, org. 93000001 o 55 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 93000001 o 6 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107601, org. 93000001 o 3 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 104513013, org. 93000001 o 14 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 93000001 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107601, org. 93000001 o 1 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 104513013, org. 93000001 o 4 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 93000001 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107601, org. 93000001 o 1 tis. Kč 

          na ORJ 270, § 4349, pol. 5011, ÚZ 104513013, org. 93000000 o 537 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 93000000 o 63 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107601, org. 93000000 o 31 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 104513013, org. 93000000 o 135 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 93000000 o 16 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107601, org. 93000000 o 7 tis. Kč           

                                            pol. 5032, ÚZ 104513013, org. 93000000 o 48 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 93000000 o 6 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107601, org. 93000000 o 3 tis. Kč 

                                            pol. 5011, ÚZ 104513013, org. 93000001 o 36 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 93000001 o 4 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107601, org. 93000001 o 2 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 104513013, org. 93000001 o 9 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 93000001 o 1 tis. Kč 
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                                                             ÚZ 104107601, org. 93000001 o 1 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 104513013, org. 93000001 o 2 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 93000001 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107601, org. 93000001 o 1 tis. Kč 

          na ORJ 180, § 4349, pol. 5175, ÚZ 104513013, org. 93000000 o 4 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 93000000 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107601, org. 93000000 o 1 tis. Kč 

(A.3.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5021, ÚZ 104513013, org. 104000000 o 82 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 104000000 o 10 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107601, org. 104000000 o 5 tis. Kč 

                                            pol. 5011, ÚZ 104513013, org. 104000001 o 109 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 104000001 o 12 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107601, org. 104000001 o 6 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 104513013, org. 104000001 o 82 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 104000001 o 10 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107601, org. 104000001 o 5 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 104513013, org. 104000001 o 9 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 104000001 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107601, org. 104000001 o 1 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 104513013, org. 104000001 o 4 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 104000001 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107601, org. 104000001 o 1 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5169, ÚZ 1355, ORJ 160 o 98 tis. Kč (C.1.) 

na § 3421, pol. 5137, ORJ 230, org. 3214 o 14 tis. Kč (C.2.) 

na § 6399, pol. 5362, ORJ 120 o 53 560 tis. Kč (C.4.) 

na § 6211, pol. 5168, ORJ 133 o 6 tis. Kč (C.5.) 

(C.6.) na ORJ 221, § 3793, pol. 5137 o 82 tis. Kč 

                                            pol. 5139 o 22 tis. Kč 

                                            pol. 5169 o 84 tis. Kč 

na § 3639, pol. 5171, ORJ 136 o 1 003 tis. Kč (E.1.) 

- kapitálové výdaje 

(C.2.) na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, org. 3272 o 119 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, org. 3271 o 100 tis. Kč 

                               § 3421, pol. 6121, org. 3214 o 586 tis. Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 607 o 110 tis. Kč (B.1.) 

(C.3.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 7608, org. 604 o 82 tis. Kč 

                                                                             org. 504 o 634 tis. Kč 

z v y š u j e 

- financování 

na pol. 8115, ORJ 120 o 110 tis. Kč (B.1.) 
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s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(A.2.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5909, ÚZ 7601 o 62 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104513013, org. 93000000 o 222 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 93000000 o 28 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7601, ORJ 180 o 18 tis. Kč (A.3.) 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 1355, ORJ 160 o 98 tis. Kč (C.1.) 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7608, ORJ 180 o 716 tis. Kč (C.3.) 

na § 6171, pol. 5168, ORJ 133 o 6 tis. Kč (C.5.) 

na § 2141, pol. 5169, ORJ 221 o 188 tis. Kč (C.6.) 

- kapitálové výdaje 

(C.2.) na ORJ 230, § 6409, pol. 6901, org. 8064 o 119 tis. Kč 

                                                                             o 100 tis. Kč 

                               § 6409, pol. 6901 o 600 tis. Kč 

s n i ž u j e 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 1 003 tis. Kč (E.1.) 

  

Městský obvod Vítkovice (B.1.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 607 o 110 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6121, ÚZ 3500 o 110 tis. Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (C.3.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 604 o 82 tis. Kč 

                                                  org. 504 o 634 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 7608 o 82 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 634 tis. Kč  

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 79 
Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního 
města Ostravy ze strany Základní umělecké školy Eduarda Marhuly, 
Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 01799/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
91 

  
 
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 

Základní umělecké škole Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvkové 

organizaci, IČO 61989185, se sídlem Hudební 596/6, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, ve výši 

150 tis. Kč na realizaci projektu “Akademie umění a kultury vzdělávání III. věku” dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu a o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové 

dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi městem Ostrava a výše uvedeným subjektem 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

-snižují neinvestiční příspěvky 

na § 3312, pol. 5331, ÚZ 7102, ORG 4212, ORJ 160       o 150 tis. Kč 

-zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3299, pol. 5339, ORJ 140                                          o 150 tis. Kč 

  

3) ukládá 

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

předložit k rozhodnutí zastupitelstvu města bod 1) a 2)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 80 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Střediska 
volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 
  
Usnesení číslo: 01800/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
42 
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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 daru           

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

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

materiálu 

  

2) ukládá 

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

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.07.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 6 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 
712 00 Ostrava - Muglinov 
  
Usnesení číslo: 01801/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
41 

  
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 finančního 

daru do vlastnictví právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 

Ostrava - Muglinov, ve výši 2.000,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

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

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

usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 23.07.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 23 
Schválení přípravy a podání žádosti o podporu z Operačního programu 
Zaměstnanost pro projekt „Zavádění specializované péče o seniory 
Domova Magnolie” příspěvkové organizace Domov Magnolie 
  
Usnesení číslo: 01802/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
přípravu projektu “Zavádění specializované péče o seniory Domova Magnolie”                   

ke spolufinancování z Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osa: 2 Sociální začleňování 

a boj s chudobou, Specifický cíl: SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, 

služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování 

  

2) schvaluje 

  
podání žádosti o podporu pro projekt “Zavádění specializované péče o seniory Domova 

Magnolie” v rámci Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy: 2 Sociální začleňování          

a boj s chudobou, Specifického cíle: SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních 

služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování 

  

3) žádá 

  
ředitelku příspěvkové organizace Domova Magnolie 

o zajištění předložení žádosti o podporu a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto 

usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 03_19_098 Podpora procesů v službách a podpora 

rozvoje sociální práce v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

  

 Vyřizuje: Mgr. Andrea Gibejová, T: 31.07.2019 

 ředitelka Domova Magnolie, příspěvkové organizace 

  
4) žádá 

  
ředitelku příspěvkové organizace Domova Magnolie 

o zajištění spolufinancování projektu uvedeného v bodě 2) tohoto usnesení dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 
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 Vyřizuje: Mgr. Andrea Gibejová, T: 31.03.2022 

 ředitelka Domova Magnolie, příspěvkové organizace 

  
 

RM_M 17 
Návrh na uložení odvodu a poskytnutí neinvestičního příspěvku Lidové 
konzervatoři a Múzické škole, příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 01803/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) že zdroje investičního fondu Lidové konzervatoře a Múzické školy, příspěvkové organizace, 

se sídlem Wattova 430/5, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČO: 00850021, jsou větší než jejich potřeba 

užití; 

b) v souladu s ustanovením § 28 odst. 9 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o uložení odvodu Lidové 

konzervatoři a Múzické škole, příspěvkové organizaci, se sídlem Wattova 430/5, 702 00 Ostrava 

– Přívoz, IČO 00850021, ve výši 579 tis. Kč 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru kultury a volnočasových aktivit 

připravit a primátorovi předložit k podpisu rozhodnutí o uložení odvodu Lidové konzervatoři           

a Múzické škole, příspěvkové organizaci, se sídlem Wattova 430/5, 702 00 Ostrava – Přívoz, 

IČO 00850021, dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 15.08.2019 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
3) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičního příspěvku Lidové konzervatoři a Múzické škole, příspěvkové 

organizaci, se sídlem Wattova 430/5, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČO 00850021, 

ve výši 579 tis. Kč na provoz 

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í 

nedaňové příjmy na § 3319, pol. 2122, org. 4254            o 579 tis. Kč 

- z v y š u j e 

neinvestiční příspěvek na § 3319, pol. 5331, org. 4254   o 579 tis. Kč 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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 68/109  
  

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
6) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku a odvodu z investičního fondu 

Lidové konzervatoři a Múzické škole, příspěvkové organizaci, se sídlem Wattova 430/5, 702 00 

Ostrava – Přívoz, IČO 00850021, ve výši 579 tis. Kč 

  

7) ukládá 

  
vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

zahrnout do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2020 navýšení příspěvku         

na provoz Lidové konzervatoři a Múzické škole, příspěvkové organizaci, se sídlem Wattova 

430/5, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČO 00850021, o 400 tis. Kč dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 16 
Schválení objednávek na renovaci uměleckých děl v sadu Dr. Milady 
Horákové 
  
Usnesení číslo: 01804/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
dle důvodové zprávy předloženého materiálu vystavení objednávek na dodavatele: 

a) MgA. Jan Šnéberger, Kmetská 1302/3, Slezská Ostrava, 710 00, IČO: 87744295, 

na restaurování plastiky Construttivo 1/93 umístěné v sadu Dr. Milady Horákové za cenu 

nejvýše přípustnou 255.000,00 Kč včetně DPH dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

b) Mgr. Ing. Ondřej Šimek, DiS., Nádražní 270/II, Jindřichův Hradec, 377 01, IČO: 67147879, 

DIČ: CZ7011211405, 

na restaurování plastiky Tokio umístěné v sadu Dr. Milady Horákové za cenu nejvýše 
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přípustnou 292.820,00 Kč včetně DPH dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

  
vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

k podpisu objednávek dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.07.2019 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují 

nespecifikované rezervy na ORJ 160 

na § 3326, pol. 5901,                                    o     481 tis. Kč 

- snižují 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3312, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4212   o      67 tis. Kč 

- zvyšují 

běžné výdaje na ORJ 160 

na § 3326, pol. 5171,                                   o     548 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 29 
Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací v oblasti 
zdravotnictví z rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01805/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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a) o poskytnutí mimořádné účelové dotace právnické osobě Fakultní nemocnice Ostrava,            

se sídlem 17. listopadu 1790 708 52 Ostrava-Poruba, IČO: 00843989, ve výši 50 tis. Kč          

na zabezpečení projektu “7. Trilaterální sympozium s mezinárodní účastí” a o uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné účelové dotace mezi statutárním městem 

Ostrava a příjemcem dotace uvedeným v tomto bodě usnesení, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

b) o poskytnutí mimořádné účelové dotace právnické osobě Kongresy CZ, s.r.o.,               

se sídlem Sokolská třída 451/11 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO: 06736467, ve výši 50 tis. Kč  

na zabezpečení projektu “VIII. Kardiovaskulární dny” a o uzavření veřejnoprávní smlouvy         

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

uvedeným v tomto bodě usnesení, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižuje 

rozpočtová rezerva 

ORJ 120, §6409, pol. 5901                o          50 tis. Kč  

- zvyšují 

neinvestiční transfery 

ORJ 170, § 3521, pol. 5339          o         50 tis. Kč 

- snižuje 

rozpočtová rezerva 

ORJ 120, §6409, pol. 5901                o          50 tis. Kč 

- zvyšují 

neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 

ORJ 170, § 3549, pol. 5213          o         50 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru financí a rozpočtu 

realizovat toto rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 30 
Návrh na poskytnutí finančního daru právnické osobě DUPV - Dech 
života, z. ú. 
  
Usnesení číslo: 01806/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
- o poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 20.000,- Kč 

právnické osobě DUPV - Dech života, z. ú., IČO: 22759344, se sídlem Na Zámecké 1518/9,  

140 00 Praha, Nusle  dle žádosti v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavření darovací 

smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž u j í 

ostatní běžné výdaje 

na ORJ 180, § 4399, pol. 5909, ÚZ 7303         o 20 tis. Kč 

z v ý š u j í 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

na ORJ 180, § 4399, pol. 5221, ÚZ 7106        o 20 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 35 
Návrh na poskytnutí investičních a účelových neinvestičních příspěvků 
příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče 
  
Usnesení číslo: 01807/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
86 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí investičních příspěvků následujícím příspěvkovým organizacím v celkové výši 

11 915 tis. Kč, dle předloženého materiálu a důvodové zprávy: 

a) Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, IČO 70631841, se sídlem             

Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz ve výši 2 770 tis. Kč 

b) Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832, se sídlem 

Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice ve výši 1 405 tis. Kč 

c) Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, se sídlem Opavská 

4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba ve výši 1 215 tis. Kč 

d) Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631859, se sídlem 

Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava - Vítkovice ve výši 800 tis. Kč 

e) Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 70631875, se sídlem 

Čujkovova 1717/25, 700 30 Ostrava - Zábřeh ve výši 600 tis. Kč 

f) Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 70631824, 

se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory ve výši 1 390 tis. Kč 

g) Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816,  

se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava ve výši 545 tis. Kč 

h) Domov Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867, se sídlem Petruškova 2936/6,  

700 30 Ostrava - Zábřeh ve výši 300 tis. Kč 

i) Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov ve výši  

2 890 tis. Kč  

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků následujícím příspěvkovým organizacím      

v celkové výši 3 516 tis. Kč, dle předloženého materiálu a důvodové zprávy: 

a) Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832, se sídlem 

Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice ve výši 981 tis. Kč 

b) Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631859, se sídlem 

Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava - Vítkovice ve výši 300 tis. Kč 

c) Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 70631875, se sídlem 

Čujkovova 1717/25, 700 30 Ostrava - Zábřeh ve výši 218 tis. Kč 
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d) Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 70631824, 

se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory ve výši 325 tis. Kč 

e) Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816,           

se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava ve výši 812 tis. Kč 

f) Domov Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867, se sídlem Petruškova 2936/6,    

700 30 Ostrava - Zábřeh ve výši 130 tis. Kč 

g) Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov 

ve výši 750 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
- rozpočtové opatření, kterým se: 

- Snižují běžné výdaje 

§ 4350, pol. 5909, ÚZ 2004, ORJ 180                                         o  15 431 tis. Kč 

- Zvyšují investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

§ 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 35                          o    1 919 tis. Kč 

§ 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 35                          o       851 tis. Kč 

§ 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 34                          o       804 tis. Kč 

§ 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 34                          o       601 tis. Kč 

§ 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 40                          o       838 tis. Kč 

§ 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 40                          o       377 tis. Kč 

§ 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 39                          o       800 tis. Kč 

§ 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 37                          o       420 tis. Kč 

§ 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 37                          o       180 tis. Kč 

§ 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 36                          o    1 390 tis. Kč 

§ 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 41                          o       545 tis. Kč 

§ 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 38                          o       200 tis. Kč 

§ 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 38                          o       100 tis. Kč 

§ 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 43                          o    2 590 tis. Kč 

§ 4354, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 43                          o       300 tis. Kč 

- Zvyšují neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

§ 4350, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 34                          o       561 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 34                          o       420 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 39                          o       300 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 37                          o       153 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 37                          o         65 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 36                          o       325 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 41                          o       812 tis. Kč 
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§ 4350, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 38                          o       109 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 38                          o         21 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 43                          o       750 tis. Kč  

  

4) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů dle předloženého materiálu a důvodové zprávy, a to: 

Navýšení investičního příspěvku na rok 2019 organizaci Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, 

příspěvková organizace, IČO 70631841 na základě smlouvy o závazku veřejné služby                 

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02983/2015/SOC, ve výši 2 770 tis. Kč, 

Navýšení investičního příspěvku na rok 2019 organizaci Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, 

příspěvková organizace, IČO 70631832 na základě smlouvy o závazku veřejné služby                

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02823/2015/SOC, ve výši 1 405 tis. Kč, 

Navýšení investičního příspěvku na rok 2019 organizaci Domov Slunečnice Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 70631883 na základě smlouvy o závazku veřejné služby              

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č.02816/2015/SOC, ve výši 1 215 tis. Kč, 

Navýšení investičního příspěvku na rok 2019 organizaci Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, 

příspěvková organizace, IČO 70631859 na základě smlouvy o závazku veřejné služby             

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03180/2015/SOC, ve výši 800 tis. Kč, 

Navýšení investičního příspěvku na rok 2019 organizaci Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, 

příspěvková organizace, IČO 70631875 na základě smlouvy o závazku veřejné služby              

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02872/2015/SOC, ve výši 600 tis. Kč, 

Navýšení investičního příspěvku na rok 2019 organizaci Domov pro seniory Iris, 

Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 70631824 na základě smlouvy 

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02980/2015/SOC, ve výši    

1 390 tis. Kč, 

Navýšení investičního příspěvku na rok 2019 organizaci Domov pro seniory Kamenec, Slezská 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816 na základě smlouvy o závazku veřejné služby   

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02825/2015/SOC, ve výši 545 tis. Kč, 

Navýšení investičního příspěvku na rok 2019 organizaci Domov Korýtko, příspěvková 

organizace, IČO 70631867 na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě 

za jeho výkon č. 03243/2015/SOC, ve výši 300 tis. Kč, 

Navýšení investičního příspěvku na rok 2019 organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby 

se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808 na základě smlouvy 

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02785/2015/SOC, dodatek č. 1 

02785/2015/D1/2015/SOC, ve výši 2 890 tis. Kč. 

Navýšení neinvestičního účelového příspěvku na rok 2019 organizaci Domov Sluníčko, Ostrava 

- Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832 na základě smlouvy o závazku veřejné 
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služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02823/2015/SOC, ve výši 981 tis. Kč, 

Navýšení neinvestičního účelového příspěvku na rok 2019 organizaci Domov Magnolie, 

Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631859 na základě smlouvy o závazku 

veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03180/2015/SOC, ve výši 300 tis. Kč, 

Navýšení neinvestičního účelového příspěvku na rok 2019 organizaci Domov Čujkovova, 

Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 70631875 na základě smlouvy o závazku 

veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02872/2015/SOC, ve výši 218 tis. Kč, 

Navýšení neinvestičního účelového příspěvku na rok 2019 organizaci Domov pro seniory Iris, 

Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 70631824 na základě smlouvy            

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02980/2015/SOC, ve výši 

325 tis. Kč, 

Navýšení neinvestičního účelového příspěvku na rok 2019 organizaci Domov pro seniory 

Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816 na základě smlouvy 

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02825/2015/SOC, 

ve výši 812 tis. Kč, 

Navýšení neinvestičního účelového příspěvku na rok 2019 organizaci Domov Korýtko, 

příspěvková organizace, IČO 70631867 na základě smlouvy o závazku veřejné služby          

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03243/2015/SOC, ve výši 130 tis. Kč, 

Navýšení neinvestičního účelového příspěvku na rok 2019 organizaci Čtyřlístek - centrum 

pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808 

na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon 

č. 02785/2015/SOC, dodatek č. 1 02785/2015/D1/2015/SOC, ve výši 750 tis. Kč. 

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) a úpravu závazných ukazatelů dle bodu 4) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 36 
Přijetí státní účelové dotace na neinvestiční projekty v rámci Programu 
prevence kriminality na místní úrovni 2019 
  
Usnesení číslo: 01808/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 00370/RM1822/7 
k usnesení č. 00587/RM1822/10 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí dotace ve výši 1.102 tis. Kč na neinvestiční projekty: 

1) Ostrava - Mimořádné situace v běžném životě 

2) Ostrava - Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA 2019 

3) Ostrava - Domovník - preventista 2019 - 2020 

4) Ostrava - Informační materiály pro cílovou skupinu “Pachatelé” 

v rámci  Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019 

od poskytovatele Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 170 34 Praha 7,  IČO: 00007064 

dle podmínek viz příloha č. 1 - 4 předloženého materiálu  

  

2) schvaluje 

  
financování neinvestičních projektů v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 

2019: 

1) Ostrava - Mimořádné situace v běžném životě 

financování z dotace ve výši 205 tis. Kč, spolufinancování ve výši 194 tis. Kč, celkem           

399 tis. Kč 

2) Ostrava - Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA 2019 

financování z dotace ve výši 56 tis. Kč, spolufinancování ve výši 14 tis. Kč, celkem 70 tis. Kč 

3) Ostrava - Domovník - preventista 2019 - 2020 

2019: financování z dotace ve výši 350 tis. Kč, spolufinancování ve výši 50 tis. Kč, 

celkem   400 tis. Kč 

2020: financování z dotace ve výši 388 tis. Kč, spolufinancování ve výši 50 tis. Kč, 

celkem   438 tis. Kč 

          předfinancování ve výši 97 tis. Kč 

4) Ostrava - Informační materiály pro cílovou skupinu “Pachatelé” 

2019: financování z dotace ve výši 103 tis. Kč, spolufinancování ve výši 97 tis. Kč, 

celkem   200 tis. Kč 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

v souladu s bodem 2) tohoto usnesení zajistit spolufinancování a předfinancování projektu 

Ostrava - Domovník preventista 2019 - 2020 v roce 2020 ve výši 147 tis. Kč v rámci specifikace 

nároků na rozpočet statutárního města Ostrava pro rok 2020 
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 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
4) schvaluje 

  
Rozpočtové opatření, kterým se:   

   

- zvyšují    

 

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

pol. 4116, ÚZ 14032, ORJ 120, org. 702                        o 205 tis. Kč 

pol. 4116, ÚZ 14032, ORJ 120, org. 708                          o 56 tis. Kč 

 

- snižují   

  

běžné výdaje   

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7119, ORJ 180                        o 109 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7601, ORJ 180                        o 100 tis. Kč 

   

- zvyšují   

 

běžné výdaje    

na § 4349, pol. 5169, ÚZ 14032, ORJ 270, org. 702          o 10 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5194, ÚZ 14032, ORJ 270, org. 702          o 70 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5194, ÚZ 7601, ORJ 270, org. 702            o 70 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5133, ÚZ 14032, ORJ 270, org. 702            o 1 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5139, ÚZ 14032, ORJ 270, org. 702        o 120 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5167, ÚZ 14032, ORJ 270, org. 702            o 4 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7601, ORJ 270, org. 702             o 30 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7119, ORJ 270, org. 702               o 7 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5137, ÚZ 7119, ORJ 270, org. 702             o 84 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5139, ÚZ 7119, ORJ 270, org. 702               o 4 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5139, ÚZ 14032, ORJ 270, org. 708           o 41 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5194, ÚZ 14032, ORJ 270, org. 708           o 15 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5139, ÚZ 7119, ORJ 270, org. 708               o 9 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5137, ÚZ 7119, ORJ 270, org. 708               o 5 tis. Kč 

   

- zvyšují    

 

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

pol. 4116, ÚZ 14032, ORJ 120, org. 703                            o 103 tis. Kč 

   

- snižují    

 

běžné výdaje   

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7119, ORJ 180                             o 97 tis. Kč 

   

- zvyšují   
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běžné výdaje    

na § 4349, pol. 5139,  ÚZ 14032, ORJ 180, org. 703           o 62 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5021,  ÚZ 14032, ORJ 135, org. 703           o 41 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5139, ÚZ 7119, ORJ 180, org. 703              o 50 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5021, ÚZ 7119, ORJ 135, org. 703              o 22 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5167, ÚZ 7119, ORJ 180, org. 703              o 25 tis. Kč 

   

- snižují  

  

běžné výdaje   

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7119, ORJ 180                                   o 50 tis. Kč 

   

- zvyšují    

převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje   

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 14032, ORJ 120, org. 510                o 350 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 7119, ORJ 120, org. 510                    o 50 tis. Kč 

 

- zvyšují   

 

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR   

§ 4116, ÚZ 14032, ORJ 120, org. 713                                 o 350 tis. Kč 

   

Městský obvod Mariánské Hory   

 

- zvyšují   

převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy   

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 14032, org. 510                                 o 350 tis. Kč 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 7119, org. 510                                     o 50 tis. Kč 

- zvyšují   

běžné výdaje   

§ xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 14032, org. 713                                    o 350 tis. Kč 

§ xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7119, org. 713                                        o 50 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
6) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.01.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 53 
Schválení podání žádosti o podporu pro projekt „Podpora rozvoje 
sociální práce a služeb v Ostravě“ v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost 
  
Usnesení číslo: 01809/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 01403/RM1822/23 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
podání žádosti o podporu pro projekt “Podpora rozvoje sociální práce a služeb v Ostravě”         

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_19_098 (Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální 

práce) Operačního programu Zaměstnanost 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.07.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
3) schvaluje 

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

4 329,7 tis. Kč, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování v celkové výši 216,5 tis. Kč, 

a to: 

- v roce 2020 na zajištění spolufinancování projektu ve výši 53,6 tis. Kč 

- v roce 2021 na zajištění spolufinancování projektu ve výši 112,8 tis. Kč 

- v roce 2022 na zajištění spolufinancování projektu ve výši 50,1 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

zajistit spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení v rámci specifikace 
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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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nároků na rozpočet statutárního města Ostravy dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.10.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 5 
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí 
města Ostravy na realizaci akce Zažít Ostravu jinak 2019 
  
Usnesení číslo: 01810/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 

50 000 Kč právnické osobě: Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s., IČO: 26678497,         

se sídlem Únorová 858/6, Muglinov, 712 00 Ostrava na realizaci projektu “Zažít Ostravu jinak 

2019” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření příslušné 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí 

města Ostravy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují běžné výdaje 

§ 3792, pol. 5169, ÚZ 1030, ORJ 190 .................. o 50 tis. Kč 

- zvyšují poskytnuté transfery 

§ 3792, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 .................. o 50 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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. 
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RM_M 32 
Neposkytnutí účelového investičního transferu z Fondu životního 
prostředí města Ostravy na realizaci projektu “Oplocení sběrného dvoru 
ve Staré Bělé” 
  
Usnesení číslo: 01811/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o neposkytnutí účelového investičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy     

ve výši 152.116 Kč městskému obvodu Stará Bělá na realizaci projektu “Oplocení sběrného 

dvoru ve Staré Bělé” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 52 
Návrh na uzavření smlouvy na úpravu a údržbu stávajících lesních 
stezek v části cyklotrasy W, Poruba - Krásné Pole 
  
Usnesení číslo: 01812/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy na zajištění úpravy a údržby stávajících lesních stezek v části cyklotrasy W, 

Poruba - Krásné Pole nacházející se v Porubském lese se společností : 

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

Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30  Ostrava 

IČO: 25816977 

za cenu nejvýše přípustnou 1.176.862,00 Kč bez DPH  

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s uzavřením smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 31.07.2019 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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. 
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RM_VZ 22 
Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v průmyslové 
zóně Mošnov 
  
Usnesení číslo: 01813/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, ve věci veřejné zakázky “Výběr provozovatele vodohospodářské 

infrastruktury v průmyslové zóně Mošnov” o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy  

s dodavatelem společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. 

října 1235/169, 709 00 Ostrava Mariánské Hory, IČO: 45193665, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, za předpokladu splnění podmínek dle ust. § 186 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to obdržení stanoviska Ministerstva financí  

k uzavření smlouvy 

  

2) rozhodla 

  
v souladu s ust. § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů,  odeslat vybranému dodavateli prostřednictvím pověřené osoby výzvu        

k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud nebyly k 

dispozici v rámci jeho nabídky a dále v souladu s ust. § 122 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.,           

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zjistit údaje o jeho skutečném 

majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti             

a financování terorismu z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího 

veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. 

  

3) ukládá 

  
pověřené osobě  

odeslat oznámení o výběru dodavatele dle ust. § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, způsobem a ve lhůtách stanovených zákonem, 

žádost o předchozí stanovisko Ministerstva financí ve smyslu ust. § 186 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyzvat vybraného dodavatele        

k prokázání pojištění dodavatele v rozsahu uvedeném ve vzoru koncesní smlouvy 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.07.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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. 
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RM_M 33 
Smlouva o poskytování spisové služby eSpis LITE se společností 
Městský ateliér prostorového plánování a architektury 
  
Usnesení číslo: 01814/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

se společností Městský ateliér prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace  

se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 08230404, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 34 
Návrh na uzavření smlouvy o outsourcingu s příspěvkovou organizací 
Základní škola Ostrava-Petřkovice a společností Ovanet a.s. 
  
Usnesení číslo: 01815/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o poskytování služeb outsourcingu informačních technologií příspěvkové 

organizaci se Základní školou Ostrava-Petřkovice se sídlem Hlučínská 136/23, 725 29 Ostrava - 

Petřkovice, IČO: 70641862 a se společností Ovanet a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 

Ostrava Přívoz, IČO: 25857568, za cenu nejvýše přípustnou 51 000,- Kč bez DPH/rok, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Změna nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, ve znění 
pozdějších předpisů 
  
Usnesení číslo: 01816/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
10 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
Nařízení města č. 9/2019, kterým se mění nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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. 
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RM_M 21 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1041/2017/OI/VZKU 
ze dne 30.3.2017 ke stavbě “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu 
Proskovice, lokalita ul. Frankova” v k.ú. Proskovice 
  
Usnesení číslo: 01817/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1041/2017/OI/VZKÚ ze dne 30.3.2017 mezi 

Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30, Ostrava, IČO 00845451            

a společností HYDROSPOR spol. s r.o., Úprkova 966/3, Přívoz, 702 00 Ostrava, 

IČO: 47666374 na realizaci stavby  “Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Proskovice, lokalita 

ul. Frankova” dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 31 
Návrh na uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na BOZP          
pro stavbu “Rekonstrukce kanalizace v ul. Jahodová” 
  
Usnesení číslo: 01818/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní na výkon činnosti koordinátora BOZP včetně 

zpracování plánu BOZP pro stavbu “ Rekonstrukce kanalizace v ul. Jahodová” se zhotovitelem 

Ing. Pavel Himler, Zátiší  754, 735 31 Bohumín - Skřečoň, IČO: 07427867 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
Návrh na uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě, Smlouvy o výpůjčce” v souvislosti se stavbou 
“Rekonstrukce vodovodu ul. 17 listopadu”, zahrnutou do rozpočtu 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01819/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
05 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

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. 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, Smlouva o výpůjčce” 

v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu ul. 17.listopadu” mezi vlastníkem XXXX 

XXXX XXXX X XXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a budoucím oprávněným statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 

30 Ostrava, IČ: 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 64 
Návrh na bezúplatné převzetí nedokončeného dlouhodobého hmotného 
majetku do evidence investičního odboru MMO v rámci stavby 
“Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Proskovice, k.ú. Proskovice, 
parc.č.650/1” 
  
Usnesení číslo: 01820/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh na bezúplatné převzetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence 

investičního odboru MMO  v celkové pořizovací hodnotě 567 680,- Kč včetně DPH 

  

2) rozhodla 

  
o přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence investičního odboru 

MMO v celkové pořizovací hodnotě 567 680,- Kč včetně DPH dle přílohy číslo 1 předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

provést zaúčtování přijaté pořizovací hodnoty  567 680,- Kč do evidence investičního odboru 

MMO 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.08.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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. 
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RM_M 65 
Návrh na bezúplatné převzetí nedokončeného dlouhodobého hmotného 
majetku do evidence investičního odboru MMO v rámci stavby 
“Rekonstrukce sjezdu k Havlíčkovu nábřeží”, k.ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01821/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh na bezúplatné převzetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence 

investičního odboru MMO  v celkové pořizovací hodnotě 84 700,- Kč včetně DPH 

  

2) rozhodla 

  
o přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence investičního odboru 

MMO v celkové pořizovací hodnotě 84 700,- Kč včetně DPH  

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

provést zaúčtování přijaté pořizovací hodnoty  84 700,- Kč do evidence investičního odboru 

MMO 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.08.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 68 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0848/2019/OI/VZKÚ 
ke stavbě “Úprava přechodu na silnici I/58 - ul. Plzeňská” 
  
Usnesení číslo: 01822/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č .1 ke smlouvě o dílo č. 0848/2019/OI/VZKÚ mezi statutárním městem 

Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a společností  Ostravské 

komunikace a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava na realizaci stavby “Úprava přechodu        

na silnici I/58 - ul. Plzeňská” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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. 
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RM_M 70 
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v rámci stavby “Berma řeky 
Ostravice - komunikace a opevnění” 
  
Usnesení číslo: 01823/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 3111/2018/OI/VZKÚ ze dne 17.9.2018                  

se zhotovitelem společností  Lesostavby Frýdek - Místek a.s. se sídlem Slezská 2766, 738 01 

Frýdek Místek, IČO: 45193118 a K2 Stavební Moravia s.r.o., se sídlem Počáteční 429/10,        

710 00 Slezská Ostrava, kterým se upravuje rozsah předmětu plnění, termín realizace a cena díla 

ve vztahu k vzniklým více pracím z důvodu povodní v 05/2019 v rámci stavby „Berma řeky 

Ostravice - komunikace a opevnění“. Termín pro realizaci víceprací je 8 týdnů a celková cena 

díla se navyšuje o částku 779 957,61Kč bez DPH na částku 16 925 210,47 Kč bez DPH dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 77 
Dohoda o ukončení závazkového vztahu založeného Smlouvou o dílo č. 
1516/2019/OI 
  
Usnesení číslo: 01824/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01194/RM1822/19 ze dne 23.4.2019 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o ukončení závazkového vztahu založeného Smlouvou o dílo 1516/2019/OI 

se společnosti: 

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

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 78 
Domov pro seniory Hulváky - PD,IČ,AD - návrh dodatku č.1 
  
Usnesení číslo: 01825/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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. 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 3081/2017/OI/VZKÚ ze dne 26.10.2017 

na zpracování projektových dokumentací, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor             

pro stavbu  ”Domov pro seniory Hulváky” mezi objednatelem Statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám.č.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a zhotovitelem: 

TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava  

IČO: 25849204 

kterým se rozšiřuje předmět plnění a zvyšuje celková cena smlouvy 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Domov Korýtko - PD, IČ, AD”, poř. č. 71/2019 
  
Usnesení číslo: 01826/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01361/RM1822/22 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

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

na 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, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 1: 

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. 

se sídlem: Kafkova 1064/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 05725674 

za cenu nejvýše přípustnou 7.900.000,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 3 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy 
příkazní na zajištění technického dozoru stavby ORG 6042 Domov          
pro seniory Čujkovova - vzduchotechnika – rekonstrukce 
  
Usnesení číslo: 01827/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy příkazní v souvislosti se stavbou ORG 

6042 Domov pro seniory Čujkovova - vzduchotechnika – rekonstrukce se společností MTL spol. 

s r.o., Technologická 372/2, 708 00 Ostrava – Pustkovec, IČO: 47666765 za cenu nejvýše 

přípustnou 288.600,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Terminál Hranečník, rozšíření parkovacích ploch 
(PD+AD+IČ)”, poř. č. 092/2019 
  
Usnesení číslo: 01828/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentací a zajištění souvisejících činností v rámci stavby „Terminál Hranečník, rozšíření 

parkovacích ploch“, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu s dodavatelem: 

SHB, akciová společnost 

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 25324365 

za cenu nejvýše přípustnou 890.400,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce VO oblast nám. Jana Nerudy”, poř. č. 
112/2019 
  
Usnesení číslo: 01829/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Rekonstrukce VO oblast nám. Jana Nerudy”  v k.ú. Poruba, 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 3.299.704,85 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Přeložka tramvajové smyčky ul. Wattova - investiční 
záměr II.”, poř. č. 100/2019 
  
Usnesení číslo: 01830/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

přípravných a průzkumných prací a vypracování investičního záměru pro realizaci stavby 

“Revitalizace hlavního nádraží - přeložka tramvajové smyčky ul. Wattova” v k.ú. Přívoz, obec 

Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

AF-CITYPLAN s.r.o. 

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 

IČO: 47307218 

za cenu nejvýše přípustnou 1.649.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Domov pro seniory Čujkovova - vzduchotechnika”, 
poř. č. 9/2019 
  
Usnesení číslo: 01831/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01188/RM1822/19 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a 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 “Domov pro seniory Čujkovova, Čujkovova 25 v Ostravě - Zábřehu - rekonstrukce 

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

AEF ACIMEX ELEKTRONICS FULNEK s.r.o. 

se sídlem: Štefánikova 248, 742 58 Příbor 

IČO: 25393758 

za cenu nejvýše přípustnou 6 964 029,74 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizačního sběrače D v úseku šachet 
Š1-Š3”, poř. č. 99/2019 
  
Usnesení číslo: 01832/RM1822/27 

(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 “Rekonstrukce 

kanalizačního sběrače D v úseku šachet Š1-Š3” v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, v rozsahu 

předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

4. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 

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

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. František Kolařík - člen ZM 

2. Ing. Petr Gelnar - OVAK a.s. 
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3. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 

4. Ing. Luděk Janus - odbor investiční 

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

6. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.11.2019 

 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: 29.11.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Demolice Mazák Ostravice”, poř. č. 116/2019 
  
Usnesení číslo: 01833/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

akce (demolice) nazvané “Odstranění objektu v k.ú. Staré Hamry, Ostravice č. 662, Chata 

Mazák”, v k.ú. Staré Hamry 2, obec Staré Hamry, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu          

s dodavatelem: 

JIRTOMEX EKO s.r.o. 

Místecká 1120/103, 703 00 Ostrava 

IČO: 25867202 

za cenu nejvýše přípustnou 2.079.968,39 Kč bez DPH  
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RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Pasportizace stávající kanalizace v k.ú. Michálkovice”, 
poř. č. 104/2019 
  
Usnesení číslo: 01834/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentace skutečného provedení stavby (pasportizace stavby) kanalizace v k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava 

IČO: 45193673 

za cenu nejvýše přípustnou 896.066,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce knihovny Podroužkova - TDS a BOZP”, 
poř. č. 115/2019 
  
Usnesení číslo: 01835/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora BOZP při realizaci stavby 

“Revitalizace knihovny Podroužkova” v k.ú. Poruba - Sever, obec Ostrava dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

INKOS-OSTRAVA, a.s. 

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava 

IČO: 48394637 

za cenu nejvýše přípustnou 888.000,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce ČSOV Hlučínská III. etapa - PD, IČ, AD”, 
poř. č. 87/2019 
  
Usnesení číslo: 01836/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektových dokumentací a zajištění souvisejících činností pro stavbu “Rekonstrukce ČSOV 

Hlučínská III. etapa” v k.ú. Přívoz a Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

HydroIdea s.r.o. 

se sídlem: Lešetínská 676/68, 719 00 Ostrava 

IČO: 02929368 

za cenu nejvýše přípustnou 940.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 13 
“Skořápka - městské centrum uměleckých terapií” - revize projektové 
dokumentace 
  
Usnesení číslo: 01837/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na revizi projektové 

dokumentace pro provedení stavby “Skořápka - městské centrum uměleckých terapií” mezi 

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

zhotovitelem: 

POEL spol. s r.o. Nad Porubkou 1195/34B, 721 00 Ostrava, IČO: 44936681 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 14 
Veřejná zakázka “ÚČOV rekonstrukce výměníků kalu”, poř. č. 59/2019 
  
Usnesení číslo: 01838/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
05 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

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 95/109  
  

k usnesení č. 01360/RM1822/22 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

dle ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, na realizaci veřejné zakázky ”ÚČOV rekonstrukce výměníků kalu” s účastníkem, 

který předložil svou nabídku pod poř. č. 1: 

FERRMONT, a.s. 

se sídlem: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov, Slovenská rep. 

IČO: 316 19 916 

za cenu nejvýše přípustnou 12.499.291,41 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 15 
Veřejná zakázka “Blok Nové Lauby (DSP+DPS+IČ+AD)”, poř. č. 78/2019 
  
Usnesení číslo: 01839/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01364/RM1822/22 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a 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 vypracování projektových dokumentací a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy           

a realizace stavby „BLOK NOVÉ LAUBY“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s 

účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 1: 

znamení čtyř - architekti s.r.o. 

se sídlem: U Půjčovny 968/5, Nové město, 110 00 Praha 1 

IČO: 25794591 

za cenu nejvýše přípustnou 6 983 000,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 16 
Veřejná zakázka “Výstavba bytového domu na ul. Janáčkova”, poř. č. 
081/2019 
  
Usnesení číslo: 01840/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01254/RM1822/20 
k usnesení č. 01448/RMm1822/2 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

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

znění, na realizaci stavby „Výstavba bytového domu na ul. Janáčkova“ v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 7: 

BYSTROŇ Group a.s. 

se sídlem: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 27800466 

za cenu nejvýše přípustnou 62 444 439,70 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 18 
Veřejná zakázka “Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - 
oplocení areálu”, poř. č. 095/2019 
  
Usnesení číslo: 01841/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01533/RM1822/24 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

majiteli dle § 122 zákona č. 134/2019 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,       

na realizaci stavební akce “Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - oplocení areálu”,  

s účastníkem, který předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 4: 

K2 stavební Moravia s.r.o. 

se sídlem: Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava 
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IČO: 28573994 

za cenu nejvýše přípustnou: 13.295.923,90 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 20 
Veřejná zakázka “Ozelenění tramvajové trati na ulici Dr. Martínka”, poř. 
č. 130/2019 
  
Usnesení číslo: 01842/RM1822/27 

(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 poskytnutí dodávek, prací a služeb 

nezbytných k realizaci suchomilného vegetačního krytu na těleso dvoukolejné tramvajové trati 

na ulici Dr. Martínka v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, v rozsahu předloženého materiálu         

s úpravou 

  

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. Martin Chovanec - Dopravní podnik Ostrava a.s. 

5. Ing. Břetislav Glumbík - odbor dopravy 

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

7. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 

3. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 

4. Ing. Roman Maceček - Dopravní podnik Ostrava a.s. 

5. Ing. Martin Fojtík - odbor dopravy 

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

7. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.11.2019 

 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: 29.11.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 21 
Veřejná zakázka “Rozšíření ul. Hlučínské před křižovatkou s ul. 
Slovenskou (PD+AD+IČ)”, poř. č. 110/2019 
  
Usnesení číslo: 01843/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

-snižují kapitálové výdaje na ORJ 230 

na § 6409, pol. 6901, ORG 8064                                   o 500 tis. Kč 

-zvyšují kapitálové výdaje na ORJ 230 

na § 2212, pol. 6121, ORG 3267                                   o 500 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

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

projektových dokumentací a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby 

“Rozšíření ul. Hlučínské před křižovatkou s ul. Slovenskou” v k. ú. Přívoz, obec Ostrava dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

SHB, akciová společnost 

se sídlem: Masná 1493/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 25324365 

za cenu nejvýše přípustnou: 760 200,- Kč bez DPH  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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3) 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 23 
Veřejná zakázka “Nové Lauby - záchranný archeologický výzkum”, poř. 
č. 127/2019 
  
Usnesení číslo: 01844/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci veřejné zakázky “Nové Lauby - 

záchranný archeologický výzkum”, v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 

2. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

3. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 

3. Mgr. Kateřina Zahrajová - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 100/109  
  

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 24 
Veřejná zakázka “Sportovní hala v Krásném Poli”, poř.č. 108/2019 
  
Usnesení číslo: 01845/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01622/RM1822/25 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

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

stavby ”Sportovní hala v Krásném Poli” v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, s účastníkem, který 

předložil svou nabídku pod poř. č. 6: 

BYSTROŇ Group a.s. 

se sídlem: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava 

IČO: 27800466 

za cenu nejvýše přípustnou 42.900.045,05 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 25 
Návrh na zadání dodatku č.1 ke smlouvě č. 3663/2017/OI “Rekonstrukce 
historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01846/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. 3663/2017/OI “Rekonstrukce historické budovy bývalých 

jatek pro galerii Plato Ostrava” s KWK PROMES Arch. Robert Konieczny se sídlem Koczarowa 

1/22, 40-068 Katowice, Polsko, z důvodů víceprací při zpracování projektové dokumentace dle 

přílohy č. 1 až 6 předloženého materiálu, cena víceprací činí 2 426 249,-Kč bez DPH 

  

 
RM_M 82 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 01847/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

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

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

a doplňků, k: 

• nabytí pozemku parc. č. 2117/4 v k. ú. Hošťálkovice, pro městský obvod Hošťálkovice, 

• nabytí pozemku parc. č. 178/4 v k. ú. Lhotka u Ostravy, pro městský obvod Lhotka 

• nabytí části pozemků parc. č. 461/17 a parc. č. 461/1 a pozemek parc. č. 1123 včetně 

stavby stojící na něm č.p. 280 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, pro městský obvod Nová Ves 

• nabytí pozemku parc. č. 508/1 v k. ú. Polanka nad Odrou, pro městský obvod Polanka nad 

Odrou, 

• nemovitostí (stavby garáží) a pozemků v lokalitě ul. Skautská, Hlavní třída, Nad 

Porubkou a Slavíkova v k. ú. Poruba-Sever a k. ú. Poruba (dle přílohy usnesení č. 1 a č. 2 

MOb Poruba), pro městský obvod Poruba, 

• nabytí pozemků parc. č. 3073/12 a parc. č. 2615/2 v k. ú. Svinov, pro městský obvod 

Svinov 

  

 
RM_MZP 2 
Návrh na úpravu počtu funkčních míst odboru školství a sportu, odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví, a odboru kultury a volnočasových aktivit 
Magistrátu města Ostravy k 1.8.2019 
  
Usnesení číslo: 01848/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
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a) o  snížení počtu 20 funkčních míst odboru školství a sportu  k 1.8.2019 z důvodu ukončení 

realizace projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání I. k 31. 7. 2019 

b) o vytvoření 4 nových funkčních míst v souvislosti se zahájením realizace projektu Rozvoj 

rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III. k 1.8.2019 

c) celkově snížení počtu funkčních míst odboru školství a sportu z 49 na 33 s účinností               

od 1.8.2019 

  

2) rozhodla 

  
o snížení počtu funkčních míst odboru sociálních věcí a zdravotnictví z 80 na 79 s účinností         

od 1.8.2019 

  

3) rozhodla 

  
o zvýšení 1 funkčního místa odboru kultury a volnočasových aktivit  z 11 na 12 s účinností    

od 1.8.2019 

  

4) stanovuje 

  
celkový počet funkčních míst zaměstnanců statutárního města Ostravy v pracovním poměru 

zařazených do MMO 935 s účinností od 1.8.2019 

  

 
RM_M 9 
Kontrola plnění usnesení rady města za období duben a květen 2019 
  
Usnesení číslo: 01849/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
předloženou kontrolu s tím, že: 

a) usnesení dle přílohy č. 1 až 3 předloženého materiálu jsou splněna a vyřazují se z dalšího 

sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 4 a 5 předloženého materiálu ponechává ve sledování 
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RM_M 12 
Návrh na prodej přebytečného movitého majetku města formou 
elektronické aukce 
  
Usnesení číslo: 01850/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přebytečnosti movitého majetku - nákladního automobilu DAF FA LF45.140 G10 RZ: 5T1 

2266, VIN: XLRAE45FF0L334423, rok výroby 2007 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, odboru hospodářské správy, 

aby prostřednictvím společnosti eCENTRE, a.s., Agrentinská  286/38, 170 00 Praha - 

Holešovice, IČO:27149862, pobočka: Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava, dle důvodové 

zprávy zajistil realizaci elektronické aukce a všechny jiné úkony, související s prodejem 

nákladního automobilu DAF FA LF45.140 G10 RZ: 5T1 2266, VIN: XLRAE45FF0L334423, 

rok výroby 2007 s výjimkou uzavření kupní smlouvy 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.08.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) stanovuje 

  
nejnižší vyvolávací cenu nákladního automobilu v elektronické aukci zmíněného v bodu 2) 

tohoto usnesení: 

nákladní automobil DAF FA LF45.140 G10 RZ: 5T1 2266, VIN: XLRAE45FF0L334423, rok 

výroby 2007, nejnižší vyvolávací cena: 465 000,00 Kč, znalecký posudek č.: 140/5/2019 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s vítězem elektronické aukce 

zmíněné v bodu 2) tohoto usnesení 

  

5) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu kupní smlouvy dle bodu 4) tohoto usnesení 
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rada města 
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala,  

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 14 
Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 
  
Usnesení číslo: 01851/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

spojené s odesíláním (kreditováním) poštovních zásilek: 

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

umístěný na podatelně v objektu Nové radnice 

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

umístěný na podatelně v objektu Nové radnice 

c) ve výši 250.000,-Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č. 910740, 

umístěný na podatelně ODSČ na ulici 30.dubna 635/35 v Moravské Ostravě  

d) ve výši 250.000,-Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v.č. 910364, 

umístěný na podatelně ODSČ na ulici 30.dubna 635/35 v Moravské Ostravě  

  

 
RM_M 72 
Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku         
z evidence odboru hospodářské správy 
  
Usnesení číslo: 01852/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku z evidence odboru hospodářské 

správy v hodnotě 371.278,- Kč dle důvodové zprávy 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol ve složení: 
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předseda:  Ing. Bc. Pavel Šmátrala, odbor hospodářské správy 

členové:     Ing. René Bartoš, odbor hospodářské správy 

                  Alena Dvořáčková, odbor hospodářské správy 

                  Mgr. Kateřina Zahrajová, odbor investiční 

  

 
RM_M 73 
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě na zateplení půdních prostor 
Nové radnice 
  
Usnesení číslo: 01853/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1180/2019/HS/VZKÚ ze dne 8. 4. 2019             

mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451          

a společností MŽT Stavitelství, a.s., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava, IČO 27762157            

na realizaci stavby “ Zateplení stropů nad 4. a 5. NP Nové radnice” dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 74 
Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě na realizaci stavby 
“Rekonstrukce hygienických zařízení v levém křídle budovy Nové 
radnice” 
  
Usnesení číslo: 01854/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1553/2018/HS/VZKÚ ze dne 9. 5. 2018          

mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451           

a společností JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 

26826411 na realizaci stavby “Rekonstrukce hygienických zařízení v levém křídle budovy Nové 

radnice” dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 
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- sníží kapitálové výdaje ORJ 136 , § 6171, pol. 6121, ORG 8237000000 o 88 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje ORJ 136 , § 6171, pol. 6121, ORG 8236000000 o 88 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 81 
Návrh na nesouhlas ke stavbě na pozemcích v katastrálním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 01855/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemky parc.č. 76/1 - 

ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 86/5 - ostatní plocha, jiná plocha. parc. č. 86/11 - ostatní 

plocha, zeleň a parc. č. 64/2 - ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) 

s umístěním a realizací stavby “přístavba a stavební úpravy budovy č. popisné 1839 (rozšíření 

materiálně technické základy Sdružení Telepace z.s.), v k.ú. Moravská Ostrava , obec Ostrava”, 

pro žadatele stavby: Sdružení Telepace z.s., Kostelní náměstí 1839/2, 702 00 Ostrava, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušného nesouhlasu se stavbou dle bodu 1) tohoto usnesení a s tím 

spojené veškeré úkony s úpravou 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 19.07.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu nesouhlasu se stavbou dle bodu 1) tohoto usnesení 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

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 
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 19.07.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 1 
Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu schválenou 17. RM usnesením 
číslo 01079/RM1822/17 ze dne 2.4.2019 a zadání nové veřejné zakázky 
malého rozsahu - zateplení severní stěny budovy č. p. 1152             
na ul. Peterkova 14, Ostrava - Svinov 
  
Usnesení číslo: 01856/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu firmě Ing. Tomáš Šulák, IČO: 111 91 708 schválenou 

17. RM usnesením číslo 01079/RM1822/17 ze dne 2.4.2019  

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě  MeŠ - STAVBY s.r.o., Kirilovova 628, 739 21 

Paskov, IČO 27833828, za cenu nejvýše přípustnou 169 700,-Kč bez DPH 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se : 

- snižují běžné výdaje § 3639, pol. 5171 ORJ 136 o 7 tis. Kč včetně DPH 

- zvyšují kapitálové výdaje § 3639, pol.6121 ORJ 136 o 7 tis. Kč včetně DPH 

  

4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 01.08.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

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. 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 17 
Veřejná zakázka „Nákup kancelářských potřeb pro resort statutárního 
města Ostravy - 2019” poř. č. 40/2019. 
  
Usnesení číslo: 01857/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 00743/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 dodávky kancelářských potřeb 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., Kosmonautů 670/68, 734 01 Karviná, IČO: 27791661 

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

  

 
RM_VZ 19 
Veřejná zakázka “Oprava dešťové kanalizace na náměstí Dr. E. Beneše”, 
poř. č. 135/2019 
  
Usnesení číslo: 01858/RM1822/27 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

akce “Havarijní oprava dešťové kanalizační přípojky ul. Nádražní” v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava 

IČO: 45193673 

za cenu nejvýše přípustnou 829.468,05 Kč bez DPH 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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. 
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• Tisková oprava - 
Tisková oprava k usnesení rady města č. 01473/RM1822/24 ze dne 
4.6.2019 
 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
souhlasí 

s návrhem prodat pozemky v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava: 

- parc. č. 247/23 

- parc. č. 247/24 

nesvěřené městskému obvodu 

manželům 

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXXX 

XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

za cenu obvyklou v celkové výši 82.255,80 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

  

2) Správné znění: 

  
souhlasí 

s návrhem prodat pozemky v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava: 

- parc. č. 247/23 

- parc. č. 247/27 

nesvěřené městskému obvodu 

manželům 

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXXX 

XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

za cenu obvyklou v celkové výši 82.255,80 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
 


