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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 30.07.2019 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

01859/RM1822/28 RM_M 0 Schválení programu 28. schůze rady města konané 

dne 30.07.2019 

35 

01860/RM1822/28 RM_M 40 Schválení změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace  

z Integrovaného regionálního operačního 

programu na projekt „Komunitní centrum – 

VŠICHNI SPOLU“ 

50 

01861/RM1822/28 RM_M 44 Prohlášení o partnerství městského obvodu 

Třebovice a spolku Míša školka z.s. k projektu 

Dětská skupina Míša školka 

50 

01862/RM1822/28 RM_M 10 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc 

červen 2019 

25 

01863/RM1822/28 RM_M 34 Schválení vystavení objednávek Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje           

pro potřeby jednotek sboru dobrovolných hasičů 

statutárního města Ostravy 

01 

01864/RM1822/28 RM_M 35 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě příkazní na 

zajištění služeb evid. č. 3793/2018/KP/VZKÚ              

ze dne 18. 12. 2018 

01 

01865/RM1822/28 RM_M 24 Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

Slezskému železničnímu spolku ve výši 35 tis. Kč 

09 

01866/RM1822/28 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “EXPO REAL Mnichov 2019”, 

poř. č. 113/2019 

38 

01867/RM1822/28 RM_VZ 17 Veřejná zakázka “Koncertní hala města Ostravy - 

právní služby, poř. č. 132/2019 

28 

01868/RM1822/28 RM_M 4 Návrh přijmout dar vodovodního řadu a splaškové 

kanalizace a uzavřít darovací smlouvu s R. T., 

smlouvu o zřízení služebnosti s vlastníky pozemků 

08 

01869/RM1822/28 RM_M 8 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

se společností Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. 

08 

01870/RM1822/28 RM_M 17 Návrh na souhlas vlastníka pozemků s provedením 

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

Sedlnice, obec Sedlnice, pro Ostrava Airport 

Multimodal Park s. r. o. 

08 

01871/RM1822/28 RM_M 18 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv          

o zřízení služebností pro společnost KILAV car 

wash, s.r.o. a fyzickou osobou, návrh na uzavření 

dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě           

o zřízení věcného břemene pro společnost Gas Net, 

s.r.o. 
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01872/RM1822/28 RM_M 19 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Polanka nad Odrou, v k.ú. Krásné Pole a návrh         

na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Nová 

Bělá, vše obec Ostrava 

08 

01873/RM1822/28 RM_M 21 Návrh na záměr města prodat, neprodat a směnit 

nemovité věci v k.ú. Hrabová a v k.ú. Zábřeh            

nad Odrou, obec Ostrava 

08 

01874/RM1822/28 RM_M 22 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci          

v k.ú. Svinov, v k.ú. Stará Plesná a v k.ú. Nová 

Bělá, vše obec Ostrava 

08 

01875/RM1822/28 RM_M 23 Návrh změnit usnesení zastupitelstva města č. 

0185/ZM1822/4, návrh nekoupit a koupit nemovité 

věci v k.ú. Mariánské Hory, návrh nekoupit 

nemovitou věc v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 

08 

01876/RM1822/28 RM_M 25 Návrh na svěření detektorů požáru a kouře Kidde 

10Y29 a detektorů oxidu uhelnatého městským 

obvodům Ostrava - Jih, Moravská Ostrava             

a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky 

08 

01877/RM1822/28 RM_M 26 Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti              

a likvidaci movitých věcí statutárního města 

Ostravy 

08 

01878/RM1822/28 RM_M 27 Návrh na záměr města nepronajmout části 

pozemků v k.ú. Svinov 

08 

01879/RM1822/28 RM_M 28 Návrh na uzavření pachtovní smlouvy (Radniční 

bufet na Prokešově náměstí 8) 

08 

01880/RM1822/28 RM_M 29 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10  

v bytovém domě na ul. Pobialova 875/8, 

Ostrava-Moravská Ostrava 

08 

01881/RM1822/28 RM_M 30 Návrh na souhlas s umístěním nadzemního vedení 

NN včetně jistící skříně na sloupu NN, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene         

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

01882/RM1822/28 RM_M 36 Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti          

na straně oprávněného s vlastníky pozemků 

08 

01883/RM1822/28 RM_M 46 Návrh na uzavření smluv o výpůjčce a návrh          

na uzavření nájemní smlouvy 

08 

01884/RM1822/28 RM_M 47 Návrh na vydání předchozích souhlasů radou města 

s uzavřením nájemních smluv na část nemovitostí  

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava pro Městský 

obvod Mariánské Hory a Hulváky 

08 

01885/RM1822/28 RM_M 48 Souhlas s umístěním trvalého dopravního značení  

v k. ú. PŘÍVOZ - Euro Mall City s.r.o. 

08 

01886/RM1822/28 RM_M 37 Úprava rozpočtu 07 

01887/RM1822/28 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Přezkoumání hospodaření SMO 

2019 a 2020”, poř. č. 096/2019 

 

07 



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 4/62  
  

01888/RM1822/28 RM_M 1 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Andrey 

Hoffmannové, Ph.D., náměstkyně primátora,          

a Ing. Zdeňka Nytry, člena rady města, do USA 

(Shreveport) ve dnech 23.-28.06.2019 

31 

01889/RM1822/28 RM_M 41 Aktualizace Akčního plánu realizace cílů                

a opatření Strategického plánu města Ostravy         

pro sport 2017 - 2025 

91 

01890/RM1822/28 RM_M 43 Návrh na poskytnutí mimořádné dotace fyzické 

osobě podnikající Ing. Jiří Muladi 

91 

01891/RM1822/28 RM_M 50 Schválení uzavření dohody o narovnání mezi 

statutárním městem Ostrava a firmou KAIA,          

spol. s.r.o. v rámci projektu Rozvoj rovného 

přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava 

91 

01892/RM1822/28 RM_M 2 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů         

do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, 

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

Moravská Ostrava 

40 

01893/RM1822/28 RM_M 3 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru          

do vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory 

Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková 

organizace, IČO 70631824, se sídlem Rybářská 

1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

41 

01894/RM1822/28 RM_M 5 Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací 

neupotřebitelné movité věcí svěřené k hospodaření 

právnické osobě Národní divadlo 

moravskoslezské, příspěvková organizace 

42 

01895/RM1822/28 RM_M 11 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka 

Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, do Srbské 

republiky (Bělehrad) ve dnech 9. – 11. 7. 2019 

32 

01896/RM1822/28 RM_M 31 Žádost Divadla loutek Ostrava, p. o., o prodloužení 

termínu čerpání a vyúčtování poskytnutého 

účelového neinvestičního příspěvku na odstranění 

poškození terasy 

42 

01897/RM1822/28 RM_M 32 Žádost Knihovny města Ostravy, p.o., o souhlas           

se vznikem nové pobočky “V Zálomu” a nového 

oddělení “Americké centrum” 

42 

01898/RM1822/28 RM_M 38 Návrh na poskytnutí investičního příspěvku 

příspěvkové organizaci v oblasti sociální péče 

41 

01899/RM1822/28 RM_M 45 Udržovací práce na části lesní stezky v Bělském 

lese 

80 

01900/RM1822/28 RM_M 51 Stanovisko města k doplněné dokumentaci záměru 

CENNZO Ostrava podle zákona č. 100/2001 Sb.,  

o posuzování vlivů na životní prostředí - spalovna 

nebezpečných odpadů 
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01901/RM1822/28 RM_M 20 Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění provozu 

a podpory aplikace eSpis lite se společností 

OVANET a.s. 

83 

01902/RM1822/28 RM_VZ 4 Návrh smlouvy na dodávku programového 

vybavení Dopis OnLine se společností ICZ a.s. 

83 

01903/RM1822/28 RM_VZ 5 VZMR Nákup 4 ks linkových karet 83 

01904/RM1822/28 RM_M 33 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

nemovitého majetku statutárního města Ostravy, 

svěřeného k hospodaření právnické osobě 

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO: 00373249 a udělení 

předchozího souhlasu zřizovatele s nabytím darů 

do vlastnictví Zoologické zahrady a botanického 

parku Ostrava, příspěvkové organizace 

38 

01905/RM1822/28 RM_VZ 14 Veřejná zakázka “Odkanalizování Heřmanic, 

spádové oblasti ulic Vrbická - Záblatská (mimo SV 

část oblasti)”, poř. č. 89/2019 

05 

01906/RM1822/28 RM_M 9 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

z důvodu vzniku méněprací a víceprací v rámci 

stavby “Nová izolace v útulku pro psy                  

v Třebovicích” 

05 

01907/RM1822/28 RM_M 13 Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu 

a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě, v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce vodovodu a stok v lokalitě              

K Salmovci” a Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě          

v souvislosti se stavbou “Prodloužení sběrače B  

do Radvanic” obě zahrnuté do rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

05 

01908/RM1822/28 RM_M 14 Návrh na uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí  

o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvy 

nájemní” v souvislosti se stavbou “Odkanalizování 

jižní části Svinova” zahrnuté do rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

05 

01909/RM1822/28 RM_VZ 15 Veřejná zakázka “Podzemní garáže před MMO - 

zhodnocení stávajícího stavu”, poř. č. 140/2019 

05 

01910/RM1822/28 RM_M 15 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”  

v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek II. 

etapa” 

05 

01911/RM1822/28 RM_M 16 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”  

v souvislosti se stavbami zahrnutými do rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

05 

01912/RM1822/28 RM_M 42 “Záchytné parkoviště Kolonie Jeremenko –          

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

Hrabůvka, obec Ostrava – návrh Dohody                

o ukončení smluvního vztahu 
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01913/RM1822/28 RM_M 52 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo  

a smlouvě příkazní č. 1307/2016/OI/VZKÚ           

na realizace stavby “SSZ Studentská x Opavská”            

v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

05 

01914/RM1822/28 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Revitalizace knihovny 

Podroužkova”, poř.č. 83/2019 

05 

01915/RM1822/28 RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

a uzavření smlouvy kupní v souvislosti s akcí ORG 

6057 Domov pro seniory Sluníčko - kamerové 

systémy 

05 

01916/RM1822/28 RM_VZ 6 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní         

na výkon technického dozoru a koordinátora BOZP 

při realizaci stavby “Revitalizace areálu bývalých 

kasáren Hranečník - oplocení areálu” 

05 

01917/RM1822/28 RM_VZ 8 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

a uzavření smlouvy o dílo pro stavbu “Oprava 

kanalizace pod KD Poklad - PD” 

05 

01918/RM1822/28 RM_VZ 9 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

a uzavření smlouvy o dílo a příkazní smlouvy             

na zpracování proj. dokumentace “Dodatečné 

povolení stavebních úprav v nové části městských 

jatek Ostrava - JATKA II 

05 

01919/RM1822/28 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu             

a kanalizace ul. Rostislavova (PD+AD+IČ)”, poř. 

č. 106/2019 

05 

01920/RM1822/28 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Výstavba hasičské zbrojnice  

pro SDH Ostrava - Proskovice”, poř. č. 141/2019 

05 

01921/RM1822/28 RM_M 53 Návrh na zaslání přípisu společnosti SUDOP Brno, 

spol. s r.o. 

05 

01922/RM1822/28 RM_VZ 16 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

a uzavření smlouvy o dílo a příkazní smlouvy         

na zpracování proj. dokumentace “BD Janáčkova - 

Úprava bytů pro sociální bydlení 

05 

01923/RM1822/28 RM_M 7 Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu          

a návrh na úpravu Náplně činností komisí rady 

města pro volební období 2018 - 2022 

36 

01924/RM1822/28 RM_M 6 Návrh na naložení s přebytečným                  

a neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 

města Ostravy 

84 

01925/RM1822/28 RM_M 12 Návrh na bezúplatný převod hmotného majetku 

zřizovatele do vlastnictví příspěvkových 

organizací a uzavření smluv o bezúplatném 

převodu 

84 

01926/RM1822/28 RM_M 39 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích          

v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 

sousedních nemovitostí 
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01927/RM1822/28 RM_VZ 7 Úprava koryta čerpací stanice odpadních vod 

Koblov Žabník 

84 

01928/RM1822/28 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Nákup automobilů”, poř. č. 

055/2019 

84 

  
 
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 49 Přehled souhlasů s umístěním sídla společností           

v objektech areálu MSIC 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 28. schůze rady města konané dne 30.07.2019 
  
Usnesení číslo: 01859/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 28. schůze rady města konané dne 30.07.2019 

  

 
RM_M 40 
Schválení změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného 
regionálního operačního programu na projekt „Komunitní centrum – 
VŠICHNI SPOLU“ 
  
Usnesení číslo: 01860/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 07047/RM1418/100 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního 

programu  od poskytovatele Ministerstva pro místní rozvoj, IČO: 66002222, se sídlem 

Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1 na projekt „Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU“ 

za podmínky, že zastupitelstvo města vysloví souhlas s posunutím termínu dle přílohy č. 1           

a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyslovit souhlas s posunutím termínu realizace projektu dle přílohy č. 1 a dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Poruba 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 31.10.2019 

 starostka městského obvodu Poruba 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 18.09.2019 

 starostka městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 44 
Prohlášení o partnerství městského obvodu Třebovice a spolku Míša 
školka z.s. k projektu Dětská skupina Míša školka 
  
Usnesení číslo: 01861/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) uděluje 

  
podle čl. 7 odst. 9) písm. c) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy,           

ve znění pozdějších změn a doplňků, předchozí souhlas s uzavřením prohlášení o partnerství    

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, mezi Statutárním městem Ostrava - městským obvodem 

Třebovice, se sídlem 5. května 5027/1, 722 00  Ostrava, IČO: 00845451 a partnerem spolkem 

Míša školka z.s., se sídlem Biskupská 3330/10, Moravská Ostrava, IČO: 07817843, k projektu 

“Dětská skupina Míša školka” 

  

 
RM_M 10 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc červen 2019 
  
Usnesení číslo: 01862/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc červen 2019 
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RM_M 34 
Schválení vystavení objednávek Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje pro potřeby jednotek sboru dobrovolných 
hasičů statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01863/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na nákup výstrojních součástek pro členy jednotek sboru dobrovolných 

hasičů statutárního města Ostravy v rozsahu dle objednávky HSMO/OBJ/M31/2019 v příloze  

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
vystavení objednávky na nákup výstrojních součástek pro členy jednotek sboru dobrovolných 

hasičů statutárního města Ostravy v rozsahu dle objednávky HSMO/OBJ/M32/2019 v příloze  

č. 2 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
vystavení objednávky na provedení výměny levého neotevíratelného okna nástavby za okno           

s možností větrání u 10 dopravních automobilů jednotek sboru dobrovolných hasičů statutárního 

města Ostravy v rozsahu dle objednávky HSMO/OBJ/M33/2019 v příloze č. 3 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 35 
Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě příkazní na zajištění služeb evid. č. 
3793/2018/KP/VZKÚ ze dne 18. 12. 2018 
  
Usnesení číslo: 01864/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě příkazní na zajištění služeb evid. č. 3793/2018/KP/VZKÚ 

ze dne 18. 12. 2018 uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností 

KLIMUS&PARTNERS s. r. o., Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno,                 

IČO 03373444 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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RM_M 24 
Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Slezskému 
železničnímu spolku ve výši 35 tis. Kč 
  
Usnesení číslo: 01865/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 35 tis. Kč  SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU 

SPOLKU, IČO: 05424089, se sídlem: Ostravská 661/46, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko,         

na vypravení spěšných vlaků na Malou Morávku dne 17. 8. 2019 

b) o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

sníží: 

kapitálové výdaje na: 

§ 2212, pol. 6342, ORG 000000003408, ORJ 100                                       o 35 tis. Kč 

zvýší: 

běžné výdaje na: 

§ 3319, pol. 5222, ORJ 100                                                                         o 35 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_VZ 2 
Veřejná zakázka “EXPO REAL Mnichov 2019”, poř. č. 113/2019 
  
Usnesení číslo: 01866/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
38 
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k usnesení č. 01645/RM1822/26 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 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 veletržního stánku a souvisejících 

činností na mezinárodním veletrhu investičních příležitostí a realit EXPO REAL 2019                 

v Mnichově s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 1: 

Sun Drive s.r.o. 

se sídlem: č.p.28, 664 71 Chudčice 

IČO: 26273896 

za cenu nejvýše přípustnou 1 695 650,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 17 
Veřejná zakázka “Koncertní hala města Ostravy - právní služby, poř. č. 
132/2019 
  
Usnesení číslo: 01867/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují kapitálové výdaje 

na § 6409, pol. 6901, ORJ 230                          o 1.985 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 

na § 3312, pol. 6121, ORJ 130, org. 8230          o 1.985 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o poskytování právních služeb  za účelem provedení 

přípravy a zajištění komplexní administrace jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona               

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souvislosti s projektem 

“KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu                

se společností: 

 

 



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 13/62  
  

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 

se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14000 

IČO: 48118753 

za cenu nejvýše přípustnou 1.640.000,-- Kč bez DPH 

  

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_M 4 
Návrh přijmout dar vodovodního řadu a splaškové kanalizace a uzavřít 
darovací smlouvu s R. T., smlouvu o zřízení služebnosti s vlastníky 
pozemků 
  
Usnesení číslo: 01868/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
přijmout dar inženýrských sítí (viz příloha č. 1A, č. 1B, č. 1C předloženého materiálu), který byl 

vybudován v rámci stavby “IS pro RD na parcele 1320/1, ulice Na Hurtě - Hrabová” a uložen             

v pozemcích v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, a to: 

a) vodovodu PE 100 D 90 celkové délky 80,01 m uloženého v pozemku: 

- parc. č. 1320/1 - trvalý travní porost, 

b) splaškové kanalizace DN 250 celkové délky 217,59 m uložené v pozemcích: 

- parc. č. 1320/1 - trvalý travní porost, 

- parc. č. 1323/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 1326/1 - trvalý travní porost, 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s dárcem 

XXXXXXX XXXXXXXX narozen XXX XX XXXXX 

bydliště XX XXXXXX XXXX 739 24 Krmelín 
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2) rozhodla 

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

D 90 a splaškové kanalizace DN 250 k pozemku: 

parc. č. 1320/1 – trvalý travní porost 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 

s vlastníky: 

manželé 

XXXXX XXXXXski, datum narození XXX XX XXXX 

XXXXXXXX XXXXXXká, datum narození XXX XX XXXX 

oba bydliště XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXka, 

podíl ve výši 1/18, 

XXXXX XXXXš, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXn, 

podíl ve výši 16/18, 

manželé 

Ing. XXXX XXXXXXský, datum narození XX XX XXXX 

Ing. XXXXXX XXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

oba XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXX Xes, 

podíl ve výši 1/18, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

za podmínky, že statutární město Ostrava se stane vlastníkem vodovodu P 100 D 90 a splaškové 

kanalizace DN 250 na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

3) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě splaškové 

kanalizace DN 250 k pozemkům: 

parc. č. 1323/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1326/1 – trvalý travní porost, 

oba v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

XXXXX XXXXXá, datum narození XXX XXX XXXX 

bydliště Na XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXvá, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 
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za podmínky, že statutární město Ostrava se stane vlastníkem splaškové kanalizace DN 250             

na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 
RM_M 8 
Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti se společností Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. 
  
Usnesení číslo: 01869/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

parc. č. 1071/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, pro: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

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

IČO: 04084063 

označené jako “16010-048253 VPIC Ostrava-Třebovice, útulek pro psy”, dle situačního 

výkresu, který je přílohou č. 4 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k části pozemku: 

parc. č. 1071/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

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

IČO: 04084063 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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RM_M 17 
Návrh na souhlas vlastníka pozemků s provedením stavby v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov a v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, pro Ostrava 
Airport Multimodal Park s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 01870/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
v souladu s ustanovením  § 184a odst. 2, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, s umístěním stavby “Ostrava Airport Multimodal Park - provizorní 

odvodnění a zásobování vodou - provizorní přeložky přípojek ” na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, a to: 

- p. p. č. 1331/10 trvalý travní porost 

- p. p. č. 1332/24 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. p. č. 1332/28 trvalý travní porost 

- p. p. č. 1334/3 ostatní plocha, jiná plocha 

- p. p. č. 1335/3 trvalý travní porost 

- p. p. č. 1336/7 trvalý travní porost 

- p. p. č. 1339/5 orná půda 

- p. p. č. 1340/21 ostatní plocha, jiná plocha 

- p. p. č. 1340/99 ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. p. č. 1366/19 orná půda 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

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

- parc. č. 1129/29 ostatní plocha, manipulační plocha 

oba v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice 

dle situačního výkresu, který je přílohou č. 2/3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností           
pro společnost KILAV car wash, s.r.o. a fyzickou osobou, návrh                 
na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene pro společnost Gas Net, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01871/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

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

provozování a údržby vodovodní přípojky a plynovodní přípojky v pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 190/78 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

KILAV car wash, s.r.o. 

se sídlem Hlavní 1751, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 

IČO 057 49 671 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby NTL plynovodní přípojky v pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 3076/1 - ostatní plocha, silnice, 

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

XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX 

XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene evid. č. 1823/2019/MJ ze dne 30. 5. 2019  k pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

p. p. č. 849/1 - ostatní plocha, silnice, 

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

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 
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RM_M 19 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Polanka nad Odrou,  
v k.ú. Krásné Pole a návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. 
Nová Bělá, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01872/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc a to 

- pozemek parc.č. 1810/2 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou 

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci a to 

- pozemek parc.č. 319/2 

- pozemek parc.č. 320/3, 

oba v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Krásné Pole 

 

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

  

3) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit nemovité věci a to 

- část pozemku parc.č. 97/1 o výměře 19 m2 v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

 ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Nová Bělá 

za 

- část pozemku parc.č. 98 o výměře 21 m2 v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

ve vlastnictví fyzické osoby 

dle návrhu dělení pozemků, který je přílohou č. 5/C předloženého materiálu 

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

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 21 
Návrh na záměr města prodat, neprodat a směnit nemovité věci v k.ú. 
Hrabová a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01873/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

- část pozemku p.p.č. 21 o výměře 567 m2 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu, nově označenou dle geometrického 

plánu č. 3044-41/2018, vyhotoveného pro k.ú. Hrabová jako pozemek parc.č. 21/2 

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

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek p.p.č. 2955/14 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 

  

3) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit 

níže uvedenou nemovitou věc ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému 

obvodu Ostrava-Jih, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku p.p.č. 287/1 díl e) o výměře 20 m2, oddělenou dle geometrického plánu               

č. 3464-136/2018, vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh nad Odrou  a sloučenou do pozemku p.p.č. 

292/2  

za 

níže uvedenou část pozemku ve vlastnictví fyzické osoby 

- část pozemku p.p.č. 292/2 díl d) o výměře 3 m2, oddělenou dle geometrického plánu                  

č. 3464-136/2018, vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh nad Odrou  a sloučenou do pozemku p.p.č. 

287/1 
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a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo, kdykoliv tento záměr zrušit   

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 22 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Svinov, v k.ú. Stará 
Plesná a v k.ú. Nová Bělá, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01874/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc a to 

- pozemek parc.č. 254/1 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Svinov  

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc a to 

- část pozemku parc.č. 587 o výměře cca 13 m2  v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Svinov, 

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

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc a to 

- pozemek parc.č. 13 v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Plesná 

  

4) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc a to 

- část pozemku parc.č. 304/5 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Nová Bělá, 

dle zákresu, který je přílohou č. 8/A předloženého materiálu 
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5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1), 2), 3) a 4)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 23 
Návrh změnit usnesení zastupitelstva města č. 0185/ZM1822/4, návrh 
nekoupit a koupit nemovité věci v k.ú. Mariánské Hory, návrh nekoupit 
nemovitou věc v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01875/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem změnit usnesení zastupitelstva města č. 0185/ZM1822/4 ze dne 6. 3. 2019 v bodě 2), 

kterým rozhodlo koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to tak, že v usnesení 

a v příloze č. 3 

vypouští text: “Mgr. XXXXX XXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX 

XXXXXX XXX XX XXXXXXX“ 

a nahrazuje textem: “Mgr. XXXXX XXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXX 

XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX 

  

2) nesouhlasí 

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

- p.p.č. 736/248, 

- p.p.č. 736/249, 

od vlastníka Hadyna - International, spol. s r.o., IČO 483 98 993, sídlo Teslova 1118, Přívoz,  

702 00 Ostrava 

  

3) souhlasí 
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s návrhem koupit část nemovité věci v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, a to část pozemku 

p.p.č. 736/249, nacházející se pod stavbami ve vlastnictví statutárního města Ostrava,                  

od vlastníka Hadyna - International, spol. s r.o., IČO 483 98 993, sídlo Teslova 1118, Přívoz,     

702 00 Ostrava 

a s návrhem zahájit jednání ve věci uzavření kupní smlouvy, za kupní cenu v místě a čase 

obvyklou 

  

4) nesouhlasí 

  
s návrhem koupit stavbu bez čp/če, garáž, od vlastníka XXXXXX XXXX, rok narození XXXX, 

bydliště XX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX, umístěnou na pozemku parc.č. 924/3, 

k.ú. Radvanice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava 

Pro tento konkrétní převod statutární město Ostrava neuplatňuje své zákonné předkupní právo 

vyplývající z § 3056 NOZ. 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 25 
Návrh na svěření detektorů požáru a kouře Kidde 10Y29 a detektorů 
oxidu uhelnatého městským obvodům Ostrava - Jih, Moravská Ostrava  
a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky 
  
Usnesení číslo: 01876/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek statutárního města Ostravy, jakožto 

majetek svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy            

č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to: 

a) Městskému obvodu Ostrava - Jih 

 4 926 ks - detektorů požáru a kouře Kidde 10Y29 v pořizovací ceně 1 460 312,95 Kč   
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b) Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

 1 000 ks - detektorů požáru a kouře Kidde 10Y29 v pořizovací ceně  296 450,45 Kč  

c) Městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky  

  330 ks - detektorů oxidu uhelnatého Kidde 10LLDCO v pořizovací ceně  227 479,90 Kč 

 1 944 ks - detektorů požáru a kouře Kidde 10Y29 v pořizovací ceně 576 298,80 Kč  

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 

Ostrava - Jih, Moravská Ostrava a Přívoz a Mariánské Hory a Hulváky dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. 

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

pozdějších změn a doplňků 

  

3) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal předávací protokoly dle bodu 1) tohoto usnesení  za podmínky, že zastupitelstvo města 

rozhodne o svěření majetku městským obvodům Ostrava - Jih, Moravská Ostrava                      

a Přívoz a Mariánské Hory a Hulváky 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.10.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 26 
Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti a likvidaci movitých věcí 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01877/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o neupotřebitelnosti a likvidaci movitých vecí statutárního města Ostravy umístěných                

v prostorách bývalého areálu MINIUNI Černá louka, v celkové pořizovací ceně                   

2 034 890,00 Kč, uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi ve složení: 

předseda:  Bc. Petr Mlýnek, za odbor hospodářské správy 

členové:   Stanislav Tomeček, za odbor hospodářské správy 

                Jozefína Rucká, za odbor majetkový 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil fyzickou likvidaci neupotřebitelných movitých věcí  s využitím nabídky bezúplatného 

provedení likvidace ze strany Ostravské univerzity v rámci stavby Multifunkční budovy                  

na pozemcích bývalého areálu MINIUNI dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.09.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
4) ukládá 

  
likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedené likvidaci 

  

 Vyřizuje: Bc. Petr Mlýnek, T: 30.09.2019 

 vedoucí oddělení technického 

  
 

RM_M 27 
Návrh na záměr města nepronajmout části pozemků v k.ú. Svinov 
  
Usnesení číslo: 01878/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
že není záměrem města pronajmout částí pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava,          

a to : 

- parc. č. 3740/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 m2 

- parc. č. 3743/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 m2 

vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
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za účelem provozování prodejních automatů na kávu, dle zákresu v situačním snímku, který je 

přílohou č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 28 
Návrh na uzavření pachtovní smlouvy (Radniční bufet na Prokešově 
náměstí 8) 
  
Usnesení číslo: 01879/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně propachtovatele uzavřít pachtovní smlouvu s právnickou osobou 

CANTEEN food, s.r.o., 

se sídlem: Štramberská 47, 703 00 Ostrava - Hulváky, IČO: 07094001, 

jejímž předmětem je pacht části pozemku parc. č. 988/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, jehož součástí je budova čp. 1803, která je kulturní památkou, 

a to prostory: Radničního bufetu včetně vybavení, který je umístěny: 

- v 4. nadzemním podlaží, 3 patro, místnost č. 354a o celkové výměře 22,7 m2 (bufet se zázemím 

včetně vybavení) 

na dobu neurčitou, za pachtovné ve výši 18.700,- Kč/rok + DPH v zákonné výši za inventář, 

za účelem provozování bufetu a závodního stravování, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v bytovém domě             
na ul. Pobialova 875/8, Ostrava-Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01880/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem služebního bytu č. 10 o velikosti 

1+2 ve 4. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 875, který je součástí pozemku parc. č. 328, 

zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, na ul. Pobialova č. or. 8, 

Ostrava-Moravská Ostrava, s žadatelkou 

SXXXXXX AXXXXXXXu, rok narození XXXXX trvale bytem XXXXXXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX, 

na dobu určitou od 1. 8. 2019 po dobu výkonu zaměstnání žadatelky u statutárního města 



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 26/62  
  

Ostravy, zařazeného do Městské Policie Ostrava, 

za nájemné ve výši 4.000,- Kč (bez nájemného za zařizovací předměty a záloh na služby spojené 

s užíváním bytu), 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Návrh na souhlas s umístěním nadzemního vedení NN včetně jistící 
skříně na sloupu NN, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům  
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01881/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním nadzemního vedení NN včetně jistící skříně na sloupu na pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1906/2 - ostatní plocha, silnice 

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

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava-Petřkovice 606, přeložka NNv” 

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 nadzemního vedení NN včetně jistící skříně na sloupu k pozemku: 

parc. č. 1906/2 - ostatní plocha, silnice 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

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

a provozování podzemního kabelového vedení přípojky 2x NN 0,4 kV k pozemkům 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 306/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 306/44 - ovocný sad, 

p. p. č. 552/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 36 
Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti na straně oprávněného  
s vlastníky pozemků 
  
Usnesení číslo: 01882/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizace DN 

1700 k pozemku: 

parc. č. 4178/17 – trvalý travní porost 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

XXXXX XXXXg, datum narození XXX XXX XXXX 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXec, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodního řadu 

D 110 k pozemku: 

parc. č. 2005/14 – orná půda 

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

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, 

podíl ve výši 1/15, 

XXXX XXXXX XXXXXXXXXX, datum narození XXX XXX XXXX 

bydliště XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXna, 

podíl ve výši 1/6, 

XXXX XXXXXek, datum narození XXX XXX XXXX 

bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXice, 

podíl ve výši 1/6, 

XXXXXXX XXXXXXX, datum narození XX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXba, 

podíl ve výši 1/6, 

XXXXXXX XXXXXXXXX, datum narození XX XXX XXXX 

bydliště XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXce, 

podíl ve výši 1/5, 

XXXXXX XXXXX, datum narození XX XXX XXXX 

bydliště XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX, 

podíl ve výši 1/15, 

XXXXXXXX XXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXba, 

podíl ve výši 1/15, 

XXXXX XXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXno, 

podíl ve výši 1/30, 

XXXXX XXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXe, 

podíl ve výši 1/30, 

Bc. XXXXX XXXXXXXvá, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXov 

podíl ve výši 1/30, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 46 
Návrh na uzavření smluv o výpůjčce a návrh na uzavření nájemní 
smlouvy 
  
Usnesení číslo: 01883/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s opravou tramvajové trati na ulici Závodní v úseku Sovova - Bezejmenná a Rudná - Na Obvodu 

na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- parc. č. 1438/1 - ostatní plocha, silnice 

- parc. č. 1445 - ostatní plocha, dráha 

oba v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

pro investora: 

Dopravní podnik Ostrava a. s. 

se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 702 00 

IČO 619 74 757 

dle situace z projektové dokumentace, která je součástí přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o výpůjčce k částem pozemků v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, a to: 

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

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

s Dopravním podnikem Ostrava a. s. 

se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 702 00 

IČO 619 74 757 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření nájemní smlouvy k části pozemku parc. č. 1096/21 - ostatní plocha, silnice o výměře 

62,5 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s Ostravskou Jindřiškou s. r. o. 

se sídlem Sokolská třída 2536/57, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 294 44 438 
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dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o výpůjčce k části pozemku parc. č. 4246/13 o výměře 1216 m2 v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s FBC OSTRAVA z. s. 

se sídlem Hladnovská 259/128, Muglinov, 712 00 Ostrava 

IČO 646 28 060 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 47 
Návrh na vydání předchozích souhlasů radou města s uzavřením 
nájemních smluv na část nemovitostí v k.ú. Mariánské Hory, obec 
Ostrava pro Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 
  
Usnesení číslo: 01884/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, se sídlem Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, svěřený tomuto městskému obvodu p. p. č. 861/73, ost. plocha - jiná plocha,            

o výměře 13,90 m2 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (ul. Generála Janka) 

se 

Stavebním bytovým družstvem Vítkovice 

se sídlem: Daliborova 390/54, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO: 000 50 806 

za účelem výstavby nové rampy zajišťující vstup pro imobilní osoby do bytového domu              

č. p. 1153, stojící na pozemku p. č. st. 1546, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava, 

a to v souladu s ustanovením čl. 7, odst. (9) písmene u) bodu 5 Obecně závazné vyhlášky               

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

  

2) vydává 

  
pro Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, se sídlem Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy a bezesmluvního užívání na část pozemku            

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený tomuto městskému obvodu p. p. č. 168/10, ost.  
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plocha - ost. komunikace, o výměře 3,36 m2 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava  (ul. 

Slévarenská) 

 

se společností 

MICROWELL CZ s.r.o. 

se sídlem: Slévarenská 411/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO: 259 00 382 

za účelem užívání této části pozemku jako betonové schodiště, které je dostavbou budovy č. p. 

411, bydlení a slouží jako vstup do ideální poloviny domu ve spoluvlastnictví této společnosti, 

a to v souladu s ustanovením čl. 7, odst. (9) písmene u) bodu 5 Obecně závazné vyhlášky               

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

  

 
RM_M 48 
Souhlas s umístěním trvalého dopravního značení v k. ú. PŘÍVOZ - Euro 
Mall City s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01885/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním trvalého dopravního značení - doplnění dodatkové tabulky “Vozidlům Povodí Odry 

s. p. vjezd povolen” na pozemku parc. č. st. 561, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště v k. ú. 

Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, v rámci zrealizované stavby “ 

OUTLET ARENA MORAVIA” 

  

 
RM_M 37 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 01886/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro organizaci Janáčkova 

filharmonie Ostrava, příspěvková organizace ve výši 1 500 000 Kč na projekt “Turné JFO                   

do Jižní Koreje” 

  

2) schvaluje 
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rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 34352, ORJ 120 o 3 200 tis. Kč (A.1.) 

                                                       o 18 000 tis. Kč (A.2.) 

- nedaňové příjmy 

na § 3522, pol. 2229, ÚZ 1070, ORJ 170, org. 4241 o 1 261 tis. Kč (C.15.) 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2310, pol. 5171, ÚZ 92 o 4 400 tis. Kč 

                                            pol. 5171 o 600 tis. Kč 

                               § 3319, pol. 5169, ÚZ 95, org. 8234 o 201 tis. Kč 

                                                             org. 8234 o 199 tis. Kč 

na § 5311, pol. 5168, ORJ 270 o 5 000 tis. Kč (C.4.) 

na § 5311, pol. 5660, ORJ 272 o 40 tis. Kč (C.5.) 

na § 3716, pol. 5166, ORJ 190 o 4 tis. Kč (C.6.) 

na § 2221, pol. 5213, ORJ 100, org. 9207 o 41 tis. Kč (C.7.) 

na § 2219, pol. 5169, ORJ 100 o 1 100 tis. Kč (C.8.) 

(C.9.) na ORJ 221, § 3699, pol. 5169 o 73 tis. Kč 

                                            pol. 5194 o 55 tis. Kč 

                               § 3793, pol. 5137 o 1 tis. Kč 

                                            pol. 5169 o 1 tis. Kč 

na § 1014, pol. 5169, ORJ 130, org. 4271 o 30 tis. Kč (C.10.)                               

na § 6171, pol. 5137, ORJ 133 o 1 500 tis. Kč (C.11.) 

na § 6171, pol. 5169, ORJ 134 o 15 tis. Kč (C.12.) 

(C.13.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5136, ÚZ 103533063, org. 100000001 o 5 tis. Kč 

                                                               ÚZ 103133063, org. 100000001 o 1 tis. Kč 

                                                               ÚZ 103107609, org. 100000001 o 1 tis. Kč 

                                              pol. 5137, ÚZ 103533063, org. 100000001 o 17 tis. Kč 

                                                               ÚZ 103133063, org. 100000001 o 2 tis. Kč 

                                                               ÚZ 103107609, org. 100000001 o 1 tis. Kč 

(C.14.) na ORJ 160, § 4339, pol. 5909, ÚZ 7315 o 131 tis. Kč 

                                              pol. 5021, ÚZ 7316 o 140 tis. Kč 

                                              pol. 5139, ÚZ 7316 o 168 tis. Kč 

                                              pol. 5169, ÚZ 7316 o 298 tis. Kč 

                                              pol. 5175, ÚZ 7316 o 39 tis. Kč 

(E.1.) na ORJ 120, § 6171, pol. 5189 o 8 909 tis. Kč 

                                            pol. 5191 o 3 218 tis. Kč 

                                            pol. 5192 o 2 518 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 3612, pol. 6121, org. 1018 o 17 589 tis. Kč 

                               § 3322, pol. 6121, org. 8211 o 4 471 tis. Kč 
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                                                             ÚZ 95, org. 8211 o 4 353 tis. Kč 

                                                             ÚZ 1080, org. 8211 o 176 tis. Kč 

                                § 2334, pol. 6121, org. 8246 o 417 tis. Kč 

                                § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7437 o 100 tis. Kč 

                                § 2321, pol. 6121, org. 7438 o 3 000 tis. Kč 

na § 3639, pol. 6130, ÚZ 95, ORJ 137, org. 7093 o 2 408 tis. Kč (C.2.) 

na § 5522, pol. 6121, ORJ 230, org. 8253 o 7 447 tis. Kč (C.3.) 

na § 6171, pol. 6123, ORJ 130, org. 5049000000 o 164 tis. Kč (C.18.) 

na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170 o 1 261 tis. Kč (C.15.) 

(C.16.) na ORJ 130, § 6171, pol. 6123, ÚZ 613, org. 5049000000 o 67 tis. Kč 

                                                               ÚZ 604, org. 5049000000 o 67 tis. Kč  

na § 5311, pol. 6123, ORJ 130, org. 5049000000 o 511 tis. Kč (C.17) 

- neinvestiční transfery 

na § 3311, pol. 5336, ÚZ 34352, ORJ 160, org. 4251 o 3 200 tis. Kč (A.1.) 

                                                                     org. 4234 o 18 000 tis. Kč (A.2.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

(C.16.) na ORJ 120, § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 613 o 67 tis. Kč 

                                                                               org. 604 o 67 tis. Kč 

z v y š u j e 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 500 tis. Kč (C.14.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 5311, pol. 5169, ORJ 270 o 5 000 tis. Kč (C.4.) 

na § 5311, pol. 5169, ORJ 272 o 40 tis. Kč (C.5.) 

(C.6.) na ORJ 190, § 3716, pol. 5169 o 3 tis. Kč 

                               § 3744, pol. 5169 o 1 tis. Kč 

(C.9.) na ORJ 221, § 2141, pol. 5169 o 69 tis. Kč 

                                            pol. 5194 o 55 tis. Kč 

                                § 3699, pol. 5139 o 6 tis. Kč 

na § 1014, pol. 5139, ORJ 130, org. 4271 o 30 tis. Kč (C.10.) 

na § 1014, pol. 5139, ORJ 130, org. 4271 o 164 tis. Kč (C.18.) 

na § 6171, pol. 5168, ORJ 133 o 1 500 tis. Kč (C.11.) 

na § 6171, pol. 5172, ORJ 134 o 15 tis. Kč (C.12.) 

na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 100000000 o 27 tis. Kč (C.13.) 

(C.14.) na ORJ 180, § 4339, pol. 5909, ÚZ 7315 o 131 tis. Kč 

                                              pol. 5021, ÚZ 7316 o 140 tis. Kč 

                                              pol. 5139, ÚZ 7316 o 168 tis. Kč 

                                              pol. 5169, ÚZ 7316 o 798 tis. Kč 

                                              pol. 5175, ÚZ 7316 o 39 tis. Kč 

na § 5311, pol. 5169, ORJ 270 o 511 tis. Kč (C.17.) 
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- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 3612, pol. 6121, org. 2010 o 17 589 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7091 o 4 400 tis. Kč 

                                                             org. 7091 o 600 tis. Kč  

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8228 o 958 tis. Kč 

                               § 2221, pol. 6121, org. 3195 o 719 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 3195 o 2 281 tis. Kč 

                               § 2334, pol. 6121, org. 8213 o 1 000 tis. Kč 

                               § 3233, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6324 o 3 tis. Kč 

                                                             ÚZ 1080, org. 6324 o 176 tis. Kč 

                               § 3412, pol. 6121, org. 8243 o 2 000 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8208 o 94 tis. Kč 

                               § 3741, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8222 o 397 tis. Kč 

                               § 4359, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6046 o 620 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 6121, org. 8198 o 752 tis. Kč 

                               § 4359, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6046 o 201 tis. Kč 

                               § 6409, pol. 6901, org. 8064 o 199 tis. Kč 

                                                                             o 417 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7080 o 100 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7355 o 3 000 tis. Kč 

na § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, ORJ 230, org. 7236 o 2 408 tis. Kč (C.2.) 

na § 2212, pol. 6342, ORJ 100, org. 3408 o 41 tis. Kč (C.7.) 

(C.16.) na ORJ 130, § 6171, pol. 6123, ÚZ 602, org. 5049000000 o 481 tis. Kč 

                                                               ÚZ 610, org. 5049000000 o 1 191 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 

na § 2221, pol. 5323, ORJ 100 o 1 100 tis. Kč (C.8.) 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 615 o 7 447 tis. Kč (C.3.) 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

(C.16.) na ORJ 120, § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 602 o 481 tis. Kč 

                                                                               org. 610 o 1 191 tis. Kč 

s n i ž u j e 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 14 645 tis. Kč (E.1.) 

Městský obvod Ostrava-Jih (A.3., C.16.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305 o 3 432 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 3 432 tis. Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 604 o 67 tis. Kč 
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- zvýší příjmy/sníží výdaje 

na § xxxx, pol. xxxx o 67 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.3., C.16.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305 o 2 740 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 2 740 tis. Kč 

- sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 602 o 481 tis. Kč 

- zvýší příjmy/sníží výdaje 

na § xxxx, pol. xxxx o 481 tis. Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (A.3., C.16.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305 o 802 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 802 tis. Kč 

- sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

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

- zvýší příjmy/sníží výdaje 

na § xxxx, pol. xxxx o 1 191 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (A.3.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305 o 2 482 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 2 482 tis. Kč 

Městský obvod Vítkovice (A.3.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305 o 400 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 400 tis. Kč 

Městský obvod Proskovice (C.3.) 

- sníží převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 615 o 7 447 tis. Kč 

- sníží kapitálové výdaje 

na § 5512, pol. 6121, ÚZ 3500, org. 1500003000000 o 7 447 tis. Kč 

Městský obvod Hošťálkovice (C.16.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 613 o 67 tis. Kč 

- zvýší příjmy/sníží výdaje 

na § xxxx, pol. xxxx o 67 tis. Kč 
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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_VZ 12 
Veřejná zakázka “Přezkoumání hospodaření SMO 2019 a 2020”, poř. č. 
096/2019 
  
Usnesení číslo: 01887/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 01509/RM1822/24 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
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 provedení přezkoumání hospodaření SMO            

za r. 2019 a 2020 s účastníkem s poř. č. 2: 

BDO CA s.r.o. 

se sídlem: Marie Steyskalové 315/14, Žabovřesky, 616 00 Brno 

IČO: 25535269 

za cenu nejvýše přípustnou 2.896.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 1 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D., 
náměstkyně primátora, a Ing. Zdeňka Nytry, člena rady města, do USA 
(Shreveport) ve dnech 23.-28.06.2019 
  
Usnesení číslo: 01888/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 01310/RM1822/22 
  
Rada města 

  
1) projednala 
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zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D., náměstkyně primátora,   

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

  

 
RM_M 41 
Aktualizace Akčního plánu realizace cílů a opatření Strategického plánu 
města Ostravy pro sport 2017 - 2025 
  
Usnesení číslo: 01889/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s aktualizací Akčního plánu realizace cílů a opatření Strategického  plánu města Ostravy           

pro sport 2017 - 2025 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 43 
Návrh na poskytnutí mimořádné dotace fyzické osobě podnikající           
Ing. Jiří Muladi 
  
Usnesení číslo: 01890/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 30 tis. Kč podnikající fyzické osobě Ing. Jiří 

Muladi, IČO: 60312947, se sídlem Obránců míru 24/A, 703 00 Ostrava na realizaci projektu 

“Rekordy handicapovaných hrdinů” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace mezi statutárním městem 

Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují běžné výdaje 

na § 2141, pol. 5169, ORJ 221 o 30 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5212, ORJ 161 o 30 tis. Kč 
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3) ukládá 

  
vedoucímu 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 50 
Schválení uzavření dohody o narovnání mezi statutárním městem 
Ostrava a firmou KAIA, spol. s.r.o. v rámci projektu Rozvoj rovného 
přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01891/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
uzavření dohody o narovnání mezi statutárním městem Ostrava a firmou KAIA, spol. s.r.o.,            

Čs. Legií 152/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 15502996, v rámci projektu Rozvoj 

rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru školství a sportu, jako nositeli projektu, 

zajistit veškeré úkony spojené s uzavřením dohody o narovnání dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.08.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 2 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,                  
IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01892/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

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

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

do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,                 

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

výši 227.012,00 Kč (dle přílohy č. 1 předloženého materiálu) 

  

2) ukládá 

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

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 06.08.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 3 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková 
organizace, IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - 
Mariánské Hory 
  
Usnesení číslo: 01893/RM1822/28 

(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 daru                  

do vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková 

organizace, IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory,            

ve výši 40.000,-- 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 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 06.08.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 5 
Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací neupotřebitelné 
movité věcí svěřené k hospodaření právnické osobě Národní divadlo 
moravskoslezské, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 01894/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) uděluje 

  
předchozí souhlas  s vyřazením a likvidací neupotřebitelné movité věci statutárního města 

Ostravy, která byla předána k hospodaření právnické osobě Národní divadlo moravskoslezské, 

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

IČO: 00100528, v pořizovací hodnotě 42 790,- Kč dle přílohy č. 1, č. 2 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise 

k likvidaci neupotřebitelné movité věci dle  přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedení likvidace neupotřebitelné movité věci dle přílohy č. 1 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.08.2019 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 11 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., 
náměstka primátora, do Srbské republiky (Bělehrad) ve dnech               
9. – 11. 7. 2019 
  
Usnesení číslo: 01895/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
32 

  
k usnesení č. 01550/RM1822/25 
  
Rada města 

  
1) projednala 
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zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, do Srbské 

republiky (Bělehrad) ve dnech 9. - 11. 7. 2019 

  

 
RM_M 31 
Žádost Divadla loutek Ostrava, p. o., o prodloužení termínu čerpání             
a vyúčtování poskytnutého účelového neinvestičního příspěvku               
na odstranění poškození terasy 
  
Usnesení číslo: 01896/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o prodloužení termínu čerpání a vyúčtování   

poskytnutého účelového neinvestičního příspěvku Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové 

organizaci, Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00533874, na krytí 

nákladů spojených s odstraněním poškození terasy 

dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 32 
Žádost Knihovny města Ostravy, p.o., o souhlas se vznikem nové 
pobočky “V Zálomu” a nového oddělení “Americké centrum” 
  
Usnesení číslo: 01897/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se vznikem nové pobočky Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace, “V Zálomu” 

v oblasti Pískové doly v Ostravě - Zábřehu dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) bere na vědomí 

  
Memorandum o porozumění mezi Velvyslanectvím USA v České republice, kulturním 

a tiskovým oddělením, a Knihovnou města Ostravy, příspěvkovou organizací, dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 
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3) souhlasí 

  
se vznikem nového oddělení “Americké centrum” Knihovny města Ostravy, příspěvkové 

organizace,  dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 38 
Návrh na poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci               
v oblasti sociální péče 
  
Usnesení číslo: 01898/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí investičního příspěvku právnické osobě Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, 

příspěvková organizace, IČO 70631859, se sídlem Sirotčí 474/76, 703 00 Ostrava - Vítkovice           

v celkové výši 2 431 tis. Kč dle  důvodové zprávy a  přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje 

§ 4350, pol. 5909, ÚZ 2004, ORJ 180                               o 2 431 tis. Kč 

- zvyšují investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

§ 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 39                o 2 431 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele dle předloženého materiálu a důvodové zprávy právnické osobě 

Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631859, a to: 

- navýšení investičního příspěvku  na rok 2019 na základě smlouvy o závazku veřejné služby           

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03180/2015/SOC, ve výši 2 431 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) a úpravu závazného ukazatele dle bodu 3) 

tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 45 
Udržovací práce na části lesní stezky v Bělském lese 
  
Usnesení číslo: 01899/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s provedením udržovacích prací na části lesní stezky v Bělském lese na pozemku parc. č. 1673  

v k. ú. Stará Bělá v místě realizace Křížové cesty Starobělské Lurdy 

  

2) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na provedení nejnutnějších udržovacích prací na lesní stezce v Bělském 

lese, v místě navržené Křížové cesty Starobělské Lurdy, u městské společnosti Ostravské 

městské lesy a zeleň, s.r.o., IČO 25816977, se sídlem Antonína Brože 3124/2, 700 30  Ostrava, 

za cenu nejvýše přípustnou 315 000,- Kč bez DPH, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru ochrany životního prostředí 

k podpisu objednávky dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 09.08.2019 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují běžné výdaje 

  § 3741, pol. 5169, ORJ 190 ......................... o 382 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

  § 1031, pol. 5169, ORJ 190 ......................... o 382 tis. Kč 

  

5) ukládá 
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vedoucímu 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 

  
 

RM_M 51 
Stanovisko města k doplněné dokumentaci záměru CENNZO Ostrava 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí - 
spalovna nebezpečných odpadů 
  
Usnesení číslo: 01900/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
doplněnou dokumentaci záměru “CENNZO Ostrava” instalace nové linky za účelem rozšíření 

provozu stávajícího areálu odpadového hospodářství - spalovna nebezpečných odpadů 

  

2) vydává 

  
záporné vyjádření k záměru a schvaluje vyjádření města dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

zaslat vyjádření města Ministerstvu životního prostředí 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 12.08.2019 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 20 
Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění provozu a podpory aplikace 
eSpis lite se společností OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 01901/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2563/2011/IT  o zajištění provozu a uživatelské podpory 

aplikace eSPIS LITE pro klienty Technologického centra se společností OVANET a.s. se sídlem 

Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO 25857568, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 4 
Návrh smlouvy na dodávku programového vybavení Dopis OnLine           
se společností ICZ a.s. 
  
Usnesení číslo: 01902/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy na dodávku programového 

vybavení a poskytování služeb technické podpory provozu se společností ICZ a.s. se sídlem            

Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 Nusle, IČO 25145444, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 5 
VZMR Nákup 4 ks linkových karet 
  
Usnesení číslo: 01903/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Kupní smlouvy se spol. AUTOCONT a.s. 

se sídlem: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 04308697 za cenu 

nejvýše přípustnou 1.660.000 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 33 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného nemovitého majetku 
statutárního města Ostravy, svěřeného k hospodaření právnické osobě 
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO: 00373249 a udělení předchozího souhlasu zřizovatele s nabytím 
darů do vlastnictví Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 01904/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
38 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného nemovitého majetku statutárního města 

Ostravy, svěřeného k hospodaření právnické osobě Zoologická zahrada a botanický park 

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

v celkové pořizovací ceně 26.013,- Kč (zůstatková hodnota 0,- Kč) dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) jmenuje 

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

předseda: Ing. Tomáš Dvořák - vedoucí technického oddělení organizace 

členové:  Ing. Pavlína Konečná - ekonom organizace 

                Jozefína Rucká - majetkový odbor MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedovi likvidační komise 

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

materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Dvořák, T: 31.12.2019 

 vedoucí technického oddělení organizace 

  
4) rozhodla 

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

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

příspěvku z daru v celkové výši 90.000,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu                 

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

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

  

 
RM_VZ 14 
Veřejná zakázka “Odkanalizování Heřmanic, spádové oblasti ulic 
Vrbická - Záblatská (mimo SV část oblasti)”, poř. č. 89/2019 
  
Usnesení číslo: 01905/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky a Dohody o naplnění podmínek žádosti 

o úhradu nákladů spojených s realizací záměru ekologické revitalizace, v rámci realizace veřejné 

zakázky “Odkanalizování Heřmanic, spádové oblasti ulic Vrbická - Záblatská (mimo SV část 

oblasti)” v rozsahu dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu, se subjektem: 

Česká republika - Ministerstvo financí 

Letenská 525/15, 118 10  Praha 1 

IČO: 00006947 

  

2) rozhodla 

  
o vyzvání dodavatelů k podání nabídek v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,               

o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění, na zhotovení stavby “Odkanalizování 

Heřmanic, spádové oblasti ulic Vrbická - Záblatská (mimo SV část oblasti)”, a to v rozsahu            

dle předloženého materiálu a v rozsahu přílohy č. 3 a přílohy č. 4 předloženého materiálu                

a za podmínky rozhodnutí ministerstva financí o zadávacím řízení 

  

3) schvaluje 

  
zadávací dokumentaci a realizační smlouvu k veřejné zakázce “Odkanalizování Heřmanic, 

spádové oblasti ulic Vrbická - Záblatská (mimo SV část oblasti)” v rozsahu dle přílohy č. 3           

a přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  

4) navrhuje 

  
níže uvedeného zástupce statutárního města Ostravy pro ustanovení hodnotící komise k veřejné 

zakázce “Odkanalizování Heřmanic, spádové oblasti ulic Vrbická - Záblatská (mimo SV část 

oblasti)” 

člen: 

Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 

náhradník: 

Lukáš Mikula - odbor investiční 

  

 
RM_M 9 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku 
méněprací a víceprací v rámci stavby “Nová izolace v útulku pro psy           
v Třebovicích” 
  
Usnesení číslo: 01906/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1599/2019/OI/VZKÚ se zhotovitelem INTOZA s.r.o., 

IČO: 25873261, Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00 Ostrava, z důvodu vzniku méněprací         

a víceprací v rámci stavby “Nová izolace v útulku pro psy v Třebovicích”, kterým se upravuje 

předmět, cena díla a termín plnění, dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, v souvislosti se stavbou 
“Rekonstrukce vodovodu a stok v lokalitě K Salmovci” a Dodatku č. 1           
k nájemní smlouvě v souvislosti se stavbou “Prodloužení sběrače B           
do Radvanic” obě zahrnuté do rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01907/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o právu provést stavbu” k pozemku parcelní číslo 3184 v katastrálním území 

Slezská Ostrava, v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu a stok v lokalitě                   

K Salmovci” mezi vlastníkem Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava,          

702 00 Ostrava, IČO: 27769143 

a stavebníkem statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 

00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” k pozemkům 

parcelní číslo 3114, parcelní číslo 3120, parcelní číslo 3172, parcelní číslo 3179, parcelní číslo 

3185, parcelní číslo 3188 a parcelní číslo 3202 v katastrálním území Slezská Ostrava,                   

v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu a stok v lokalitě                                

K Salmovci” mezi vlastníkem RESIDOMO, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava, IČO: 

05253268 

a budoucím oprávněným statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8,                  

729 30 Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
uzavřít “Dodatek č. 1” k Nájemní smlouvě číslo 01626/2019/OI, k části pozemku parcelní číslo 
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845/3 v katastrálním území Radvanice, obec Ostrava v souvislosti se stavbou ”Prodloužení 

sběrače B do Radvanic” mezi pronajímatelem Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 27769143 

a nájemcem statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 

00845451, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Návrh na uzavření “Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě a Smlouvy nájemní” v souvislosti se stavbou 
“Odkanalizování jižní části Svinova” zahrnuté do rozpočtu statutárního 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01908/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu nájemní”          

v souvislosti se stavbou “Odkanalizování jižní části Svinova” mezi vlastníkem STAVEBNÍ 

SPOLEČNOSTÍ ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, 721 00 Ostrava-Svinov, IČO: 27810984 

a budoucím oprávněným statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8,                    

729 30 Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 15 
Veřejná zakázka “Podzemní garáže před MMO - zhodnocení stávajícího 
stavu”, poř. č. 140/2019 
  
Usnesení číslo: 01909/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

odborného posudku na stavebně-technický stav objektu podzemních garáží na Prokešově 

náměstí v Ostravě, na pozemcích parc. č. 980/1, 980/2, 980/3 a 980/4 v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

MARPO s.r.o. 

se sídlem: 28. října 66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO: 41033078 
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za cenu nejvýše přípustnou 350.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 15 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti                 
se stavbou “Kanalizace Folvarek II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 01910/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

etapa” mezi vlastníkem: 

Lidl Česká republika v.o.s. 

Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800 

IČO: 26178541 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

etapa” mezi vlastníkem: 

Amorgos a.s. 

Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava 

IČO: 27805816 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti                
se stavbami zahrnutými do rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01911/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

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

etapa” mezi vlastníkem: 

XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce veřejného 

osvětlení oblast Červeného kříže - Bozděchova ” mezi vlastníkem: 

Dům kultury města Ostravy, a.s. 

28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 47151595 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti”  v souvislosti se stavbou 

“Cyklostezka ul. Pavlovova - Plzeňská” mezi vlastníkem: 

Moravskoslezský kraj 

28. října 2771/117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

hospodaření se svěřeným majetkem kraje 

Základní škola, Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace 

Kpt. Vajdy 2656/1a, Zábřeh, 700 30 Ostrava 

IČO: 61989274 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 (zn.předkl.) 
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RM_M 42 
“Záchytné parkoviště Kolonie Jeremenko – ul. Moravská, ul. Místecká ”, 
v k.ú. Vítkovice a k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava – návrh Dohody                       
o ukončení smluvního vztahu 
  
Usnesení číslo: 01912/RM1822/28 

05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo a smlouvou 

příkazní ev. č. 1282/2018/OI/VZKÚ ze dne 17.4.2018 na zpracování projektové dokumentace 

pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, projektové dokumentace pro stavební řízení, 

projektové dokumentace pro provádění stavby, plánu BOZP, na výkon inženýrské činnosti             

pro získání potřebných povolení a výkon autorského dozoru pro akci „Záchytné parkoviště 

Kolonie Jeremenko – ul. Moravská, ul. Místecká“, mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo 

nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451, jako objednatelem (příkazcem) 

a zhotovitelem (příkazníkem)   

Projekt 2010, s.r.o., 

se sídlem Ruská 398/43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO 48391531      

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 52 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní           
č. 1307/2016/OI/VZKÚ na realizace stavby “SSZ Studentská x Opavská”  
v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01913/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě , o dílo a smlouvě příkazní č. 1307/2016/OI/VZKÚ           

mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č.  8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451               

a společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., IČO 64610357 na realizaci dokumentace 

stavby “SSZ Studentská x Opavská” v k. ú. Poruba, obec Ostrava - DÚR, DSP, DPS, IČ, BOZP, 

AD dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Revitalizace knihovny Podroužkova”, poř.č. 83/2019 
  
Usnesení číslo: 01914/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01359/RM1822/22 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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 ”Revitalizace knihovny Podroužkova, Ostrava - Poruba, rekonstrukce 

vnitřních prostor” v k.ú. Poruba - Sever, obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou 

nabídku pod poř. č. 4: 

Beskydská stavební, a.s. 

se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec 

IČO: 28618891 

za cenu nejvýše přípustnou 41.570.126,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 3 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy 
kupní v souvislosti s akcí ORG 6057 Domov pro seniory Sluníčko - 
kamerové systémy 
  
Usnesení číslo: 01915/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy kupní v souvislosti s akcí ORG 

6057 Domov pro seniory Sluníčko - kamerové systémy  se společností OVANET a.s., Hájkova 

1100/13 Přívoz, 702 00 Ostrava za cenu nejvýše přípustnou 657.996,- Kč bez DPH dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 6 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy          
o dílo a smlouvy příkazní na výkon technického dozoru a koordinátora 
BOZP při realizaci stavby “Revitalizace areálu bývalých kasáren 
Hranečník - oplocení areálu” 
  
Usnesení číslo: 01916/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

na vypracování plánu BOZP, výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP           

po dobu realizace stavby “Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - oplocení areálu”,    

k. ú. Slezská Ostrava se zhotovitelem (příkazníkem) PROCHÁZKA - stavební firma spol. s r.o., 

Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 25389599, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 8 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy         
o dílo pro stavbu “Oprava kanalizace pod KD Poklad - PD” 
  
Usnesení číslo: 01917/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na 

vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby “Oprava kanalizace pod KD 

Poklad - PD” v k.ú. Poruba, obec Ostrava dle přílohy č.1 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu se zhotovitelem: 

Ing. Renata Fuková 

se sídlem: Bajgarova 637, 725 26 Ostrava - Krásné Pole 

IČO: 154 97 551 

za cenu nejvýše přípustnou 164.000,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 9 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy          
o dílo a příkazní smlouvy na zpracování proj. dokumentace “Dodatečné 
povolení stavebních úprav v nové části městských jatek Ostrava - 
JATKA II 
  
Usnesení číslo: 01918/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na zpracování 

jednostupňové projektové dokumentace pro dodatečné povolení stavby a pro realizaci stavby 

včetně inženýrské činnosti pro akci “Dodatečné povolení stavebních úprav v nové části 

městských jatek - JATKA II” se zhotovitelem MS-projekce s.r.o., se sídlem Erbenova 509/5,  

703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 25872494, a to za nabídkovou cenu 351 263,- Kč včetně DPH, 

dle přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Rostislavova 
(PD+AD+IČ)”, poř. č. 106/2019 
  
Usnesení číslo: 01919/RM1822/28 

(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 přípravy a realizace stavby “Rekonstrukce 

vodovodu a kanalizace ul. Rostislavova” v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s dodavatelem: 

Ing. Renata Fuková 

Bajgarova 637, 725 26, Ostrava 

IČO: 15497551 

za cenu nejvýše přípustnou 866.000,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Ostrava - 
Proskovice”, poř. č. 141/2019 
  
Usnesení číslo: 01920/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby “Výstavba 

hasičské zbrojnice pro SDH Ostrava - Proskovice” v k. ú. Proskovice, obec Ostrava,                   

dle 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. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

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

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 

3. Ing. Renáta Žáčková - odbor investiční 

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

5. 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: 31.10.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

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

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 53 
Návrh na zaslání přípisu společnosti SUDOP Brno, spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 01921/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zaslání přípisu společnosti SUDOP Brno, spol. s r.o., Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno, 

IČO 44960417, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 16 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy          
o dílo a příkazní smlouvy na zpracování proj. dokumentace “BD 
Janáčkova - Úprava bytů pro sociální bydlení 
  
Usnesení číslo: 01922/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

na zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby “BD Janáčkova - Úprava bytů             

pro sociální bydlení” a s tím související a změny stavby před dokončením a výkon inženýrské 

činnosti pro akci “Výstavba bytového domu na ul. Janáčkova” se zhotovitelem Kohl Architekti 

s.r.o., se sídlem 28. října 960/178, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO 28597931,                      

a to za nabídkovou cenu 172 500,- Kč včetně DPH, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 7 
Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu a návrh na úpravu 
Náplně činností komisí rady města pro volební období 2018 - 2022 
  
Usnesení číslo: 01923/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 
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doplněk VI Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s účinností 

od 1.8.2019 

  

2) schvaluje 

  
doplněk VII Přílohy číslo 3  Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu s účinností od 1.8.2019 

  

3) schvaluje 

  
úpravu Náplně činností komisí rady města pro volební období 2018 - 2022 v bodě 5. 

Komise  pro rodinu a volný čas dle přílohy č. 4 předloženého materiálu s účinností od 1.8.2019 

  

 
RM_M 6 
Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem                      
v užívání Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01924/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v rozsahu               

a způsobem dle důvodové zprávy předloženého materiálu -  fyzickou likvidací, prodejem               

a darováním 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle “Směrnice 

2/2007 pro evidenci majetku” a jmenuje její členy:   

předseda: 

Ing. René Bartoš - vedoucí oddělení údržby odboru hospodářské správy                     

členové: 

Bc. Helena Tichavská, MPA - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 
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RM_M 12 
Návrh na bezúplatný převod hmotného majetku zřizovatele                   
do vlastnictví příspěvkových organizací a uzavření smluv o bezúplatném 
převodu 
  
Usnesení číslo: 01925/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně zřizovatele o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí 

specifikovaných v bodu 1) důvodové zprávy předloženého materiálu mezi Statutárním městem 

Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a  Základní školou a mateřskou 

školou Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace, se sídlem: Václava Košaře 121/6, 

700 30 Ostrava-Dubina, IČO: 70631751, dle vzorové smlouvy o bezúplatném převodu, která je 

přílohou č.1 předloženého materiálu, k udržitelnosti projektu “Rozvoj rovného přístupu           

ke vzdělávání ve městě Ostrava” 

  

2) rozhodla 

  
na straně zřizovatele o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí 

specifikovaných v bodu 2) důvodové zprávy předloženého materiálu mezi Statutárním městem 

Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a  Základní školou Ostrava, 

Nádražní 117, příspěvková organizace, se sídlem: Nádražní 117/1217, 702 00 Ostrava, IČO: 

70933979, dle vzorové smlouvy o bezúplatném převodu, která je přílohou č.1 předloženého 

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

  

3) rozhodla 

  
na straně zřizovatele o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí 

specifikovaných v bodu 3) důvodové zprávy předloženého materiálu mezi Statutárním městem 

Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a  Základní školou Slezská 

Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace, se sídlem: Chrustova 1418/24, 713 00 

Ostrava-Slezská Ostrava, IČO: 70995427, dle vzorové smlouvy o bezúplatném převodu , která 

je přílohou č.1 předloženého materiálu, k udržitelnosti projektu “Rozvoj rovného přístupu              

ke vzdělávání ve městě Ostrava” 

  

4) rozhodla 

  
na straně zřizovatele o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí 

specifikovaných v bodu 4) důvodové zprávy předloženého materiálu mezi Statutárním městem 

Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a  Základní školou 

Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace, se sídlem: Dětská 915/2, 708 00 

Ostrava-Poruba,  IČO: 64628329, dle vzorové smlouvy o bezúplatném převodu, která je 
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přílohou č.1 předloženého materiálu, k udržitelnosti projektu “Rozvoj rovného přístupu                  

ke vzdělávání ve městě Ostrava” 

  

5) rozhodla 

  
na straně zřizovatele o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí 

specifikovaných v bodu 5) důvodové zprávy předloženého materiálu mezi Statutárním městem 

Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a  Základní školou 

Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace, se sídlem: Chrjukinova 1801/12,    

700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 70978387, dle vzorové smlouvy o bezúplatném převodu, která je 

přílohou č.1 předloženého materiálu, k udržitelnosti projektu “Rozvoj rovného přístupu              

ke vzdělávání ve městě Ostrava” 

  

6) rozhodla 

  
na straně zřizovatele o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí 

specifikovaných v bodu 6) důvodové zprávy předloženého materiálu mezi Statutárním městem 

Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a  Základní školou                

a mateřskou školou Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace, se sídlem: 

Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh,  IČO: 70978336,dle vzorové smlouvy              

o bezúplatném převodu , která je přílohou č.1 předloženého materiálu, k udržitelnosti projektu 

“Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava” 

  

7) rozhodla 

  
na straně zřizovatele o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí 

specifikovaných v bodu 7) důvodové zprávy předloženého materiálu mezi Statutárním městem 

Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a  Základní školou 

Ostrava-Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace, se sídlem: Gen. Janka 

1208, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory,  IČO: 70984158, dle vzorové smlouvy o bezúplatném 

převodu, která je přílohou č.1 předloženého materiálu, k udržitelnosti projektu “Rozvoj rovného 

přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava” 

  

8) rozhodla 

  
na straně zřizovatele o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí 

specifikovaných v bodu 8) důvodové zprávy předloženého materiálu mezi Statutárním městem 

Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a  Základní školou                   

a mateřskou školou Ostrava-Svinov, příspěvková organizace, se sídlem: Bílovecká 10/7, 721 00 

Ostrava-Svinov,  IČO: 70641871, dle smlouvy o bezúplatném převodu, která je přílohou č.1 

předloženého materiálu, k udržitelnosti projektu “Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání               

ve městě Ostrava” 
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RM_M 39 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 01926/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc. č. 907/18 

- ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemek parc.č. 103/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace, k. ú. Přívoz, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby “Ostrava-Přívoz 

907/1,16,NNk”  pro žadatele stavby: XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX 

XXX XX XXXXXXXX, na základě plné moci investora stavby: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek 3594/35 - 

ostatní plocha, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) s umístěním stavby “MSK-přípojka              

pro dobíjecí stanice” pro žadatele stavby: ELMA KLADNO s.r.o., Unhošťská 2737,                

P.O.Box 135, 272 01 Kladno, na základě plné moci zmocnitele: ČEZ a.s., se sídlem Praha 4, 

Duhová 2/1444, PSČ 140 53 , dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušných souhlasů se stavbami dle bodu 1a) a 1b) tohoto usnesení                

a s tím spojené veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 02.08.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisům souhlasů se stavbami dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 02.08.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 7 
Úprava koryta čerpací stanice odpadních vod Koblov Žabník 
  
Usnesení číslo: 01927/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
84 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě TOMDA EU s.r.o., Havlíčkovo náměstí 781/10, 

Ostrava, IČO: 286 15 948, na úpravu koryta čerpací stanice odpadních vod Koblov Žabník,             

a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši 119 500,- Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 02.08.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Nákup automobilů”, poř. č. 055/2019 
  
Usnesení číslo: 01928/RM1822/28 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smluv k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku 2 kusů 

nových vozidel pro potřeby statutárního města Ostravy v rozsahu přílohy č. 1 a 2 předloženého 

materiálu se společností: 

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. 

se sídlem: Vrchlického 18/31, 150 00 Praha  5 - Košíře 

IČO: 47124652 

pro část 1 veřejné zakázky - Osobní vozidlo M1 za cenu nejvýše přípustnou 513.265,- Kč           

bez DPH 

pro část 2 veřejné zakázky - Užitkové vozidlo N1 za cenu nejvýše přípustnou 495.026,- Kč            

bez DPH 

  

 
 


