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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 13.08.2019 
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

01929/RM1822/29 RM_M 0 Schválení programu 29. schůze rady města konané 
dne 13.08.2019 

35 

01930/RM1822/29 RM_MZP 2 Návrh na jmenování vedoucího odboru 
investičního Magistrátu města Ostravy 

36 

01931/RM1822/29 RM_M 8 Pojmenování nových ulic v k. ú. Polanka 
nad Odrou – lokalita Janová 

50 

01932/RM1822/29 RM_M 49 Schválení Registrace akce a Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace pro projekt „Revitalizace aleje 
na ulici Sadová v úseku od Dětského ráje po ulici 
Na Bělidle”  

50 

01933/RM1822/29 RM_M 51 Schválení vystavení objednávky Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslezského kraje 
pro potřebu jednotek sboru dobrovolných hasičů 
statutárního města Ostravy 

01 

01934/RM1822/29 RM_M 52 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora, 
na Slovensko (Košice) ve dnech 05.-07.09.2019 

01 

01935/RM1822/29 RM_M 50 Návrh na jmenování člena správní rady obecně 
prospěšné společnosti Renarkon, o.p.s. 

28 

01936/RM1822/29 RM_M 54 Návrh změn v zájmovém sdružení právnických 
osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! 

28 

01937/RM1822/29 RM_M 57 Návrh nominace členů do komisí Předsednictva 
Svazu měst a obcí České republiky 

28 

01938/RM1822/29 RM_VZ 14 Veřejná zakázka „KONCERTNÍ HALA MĚSTA 
OSTRAVY - výběr projektanta (studie stavby)”, 
poř. č. 163/2019 

28 

01939/RM1822/29 RM_VZ 10 Veřejná zakázka „Poradenské služby k ocenění 
12,05% akcií společnosti Ostravské vodárny 
a kanalizace a.s.“ poř. č. 156/2019 

90 

01940/RM1822/29 RM_M 2 Návrh na záměr města prodat nemovité věci          
v k. ú. Poruba, návrh úplatně nenabýt nemovitou 
věc v k. ú. Poruba a návrh na záměr města prodat 
nemovité věci v k. ú. Petřkovice u Ostravy, vše 
obec Ostrava 

08 

01941/RM1822/29 RM_M 4 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Poruba a návrh 
na jejich svěření městskému obvodu Poruba, vše 
obec Ostrava 

08 

01942/RM1822/29 RM_M 5 Návrh koupit pozemek parc. č. 2132 v k. ú. 
Hošťálkovice 

08 

01943/RM1822/29 RM_M 6 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti se společností: PODA a.s., 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

08 
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01944/RM1822/29 RM_M 7 Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti 
a likvidaci movitých věcí statutárního města 
Ostravy 

08 

01945/RM1822/29 RM_M 9 Návrh na fyzickou likvidaci nadzemní části potrubí 
DN 400 v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 

08 

01946/RM1822/29 RM_M 10 Návrh na záměr města na pronájem garážových 
stání v bytovém domě na ul. Horní 3033/102, 
Ostrava-Bělský Les 

08 

01947/RM1822/29 RM_M 14 Návrh na souhlas s umístěním přípojek, uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
a nájemní smlouvy s paní K.S. 

08 

01948/RM1822/29 RM_M 15 Návrh na záměr města prodat a neprodat nemovité 
věci v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

01949/RM1822/29 RM_M 16 Návrh darovat nemovité věci v k. ú. Polanka 
nad Odrou, obec Ostrava Moravskoslezskému kraji 

08 

01950/RM1822/29 RM_M 17 Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti na straně budoucího 
oprávněného s vlastníky pozemků 

08 

01951/RM1822/29 RM_M 18 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
pro: OVANET a.s., Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., PODA a.s. 

08 

01952/RM1822/29 RM_M 19 Návrh na souhlas s umístěním zpevněné plochy 
do pozemků ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 
nájemní smlouvy s fyzickou osobou 

08 

01953/RM1822/29 RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí 
do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
a návrh na uzavření nájemní smlouvy 
se společností TESTSTAV, spol. s r.o. 

08 

01954/RM1822/29 RM_M 21 Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení 
přípojky NN a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 

08 

01955/RM1822/29 RM_M 22 Návrh na zřízení věcných břemen a uzavření smluv 
o zřízení věcných břemen pro společnost Gas Net, 
s.r.o. 

08 

01956/RM1822/29 RM_M 23 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 
ev. č. 1829/2013/MJ a návrh na uzavření dodatku 
č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 2672/2009/MJ - 
Česká telekomunikační infrastruktura 

08 

01957/RM1822/29 RM_M 27 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 
Výškovice u Ostravy a v k. ú. Dubina u Ostravy, 
obec Ostrava 

08 
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01958/RM1822/29 RM_M 28 Návrh na změnu usnesení rady města 
č. 01868/RM1822/28 ze dne 30. 7. 2019 v bodě 2) 

08 

01959/RM1822/29 RM_M 29 Návrh na souhlas s provedením stavební úpravy 
na vzduchotechnické jednotce v areálu MSIC         
v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

08 

01960/RM1822/29 RM_M 35 Přehled souhlasů s umístěním sídla společností 
v objektech areálu MSIC 

08 

01961/RM1822/29 RM_M 36 Návrh na uzavření nájemních smluv k pozemkům 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

01962/RM1822/29 RM_M 37 Souhlas s trvalým odnětím části pozemku v k. ú. 
Nová Bělá, obec Ostrava 

08 

01963/RM1822/29 RM_M 39 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce - Vysoká 
škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 
Institut environmentálních technologií 

08 

01964/RM1822/29 RM_M 40 Souhlas s užíváním pozemku v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 

08 

01965/RM1822/29 RM_M 41 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu - 
Asociace TRIGON 

08 

01966/RM1822/29 RM_M 56 Návrh na záměr výpůjčky částí pozemků v k. ú. 
Radvanice a v k. ú. Bartovice, obec Ostrava 

08 

01967/RM1822/29 RM_M 58 Úprava rozpočtu - daň z příjmu právnických osob 07 
01968/RM1822/29 RM_M 59 Úprava rozpočtu 07 
01969/RM1822/29 RM_M 30 Zapojení statutárního města Ostravy do projektu 

v rámci výzvy č. 02_19_076 Inovace v pedagogice 
91 

01970/RM1822/29 RM_MZP 1 Návrh na stanovení platu ředitelky příspěvkové 
organizace Dětské centrum Domeček, 
IČO 70631956, se sídlem Jedličkova 1025/5, 
700 44 Ostrava-Zábřeh, z důvodu dosažení 
započitatelné praxe 

32 

01971/RM1822/29 RM_M 1 Návrh na poskytnutí mimořádných neinvestičních 
účelových dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2019 v oblasti Volný čas 

60 

01972/RM1822/29 RM_M 44 Návrh na udělení souhlasu zřizovatele se změnami 
na nemovitém majetku 

41 

01973/RM1822/29 RM_M 46 Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací 
neupotřebitelné movité věci svěřené k hospodaření 
právnické osobě Knihovna města Ostravy, 
příspěvková organizace 

42 

01974/RM1822/29 RM_M 31 Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního 
příspěvku a návrh na změnu podmínek pro čerpání 
investičního příspěvku pro Městskou nemocnici 
Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 
898/20A, 728 80 Ostrava, IČO 00635162, z Fondu 
pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 

40 

01975/RM1822/29 RM_M 26 Zpráva o čerpání finančních prostředků z Fondu 
pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava v 1. 
pololetí 2019 

86 
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01976/RM1822/29 RM_M 53 Objednávka odstranění kotvení stromů a suchých 
dřevin po skončení udržitelnosti projektu Zelená 
osa Vítkovic 

38 

01977/RM1822/29 RM_M 55 Návrh na vyjádření zájmu o zapojení statutárního 
města Ostravy do projektu Integrated security 
solution for safe and smart cities (INTESEC) 
v rámci programu Horizon 2020 

38 

01978/RM1822/29 RM_M 38 Přijetí finančních prostředků ze Státního fondu 
životního prostředí ČR na podporu výměny kotlů 
ve městě Ostrava 

80 

01979/RM1822/29 RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Veterinární péče”,               
poř. č. 107/2019 

80 

01980/RM1822/29 RM_M 47 Vystavení objednávky vůči spol. Vidaron a.s. 
na nákup tiskových zařízení 

83 

01981/RM1822/29 RM_M 3 Žádost občana města o prominutí smluvní pokuty 28 
01982/RM1822/29 RM_M 11 Uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 

na zpracování projektové dokumentace pro stavbu 
„Cyklistické propojení ul. Poděbradova, Horova - 
úsek A” 

05 

01983/RM1822/29 RM_M 25 Návrh na uzavření smlouvy na realizaci akce 
„Rekonstrukce kanalizace v ul. 1. máje 
u plynojemu MAN - náhradní výsadba” 

05 

01984/RM1822/29 RM_M 33 Návrh na uzavření „Smlouvy o zřízení služebností” 
v souvislosti se stavbou „Oprava kanalizace 
ul. Mitrovická” a stavbou „Rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace ul. Matiční a Hrabákova” 

05 

01985/RM1822/29 RM_M 34 Návrh na uzavření „Smlouvy o zřízení služebností” 
v souvislosti se stavbou „Kanalizace Folvarek, II. 
etapa” 

05 

01986/RM1822/29 RM_M 48 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
a smlouvě příkazní v rámci projekční přípravy 
stavby „Revitalizace Havlíčkova nábřeží - úsek 
Na Hradbách - Kostelní” 

05 

01987/RM1822/29 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Průzkum pozemků historické 
budovy bývalých jatek”, poř.č.128/2019 

05 

01988/RM1822/29 RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Oprava komunikace 
Pod Landekem”, poř. č. 119/2019 

05 

01989/RM1822/29 RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Sportovní areál u ZŠ Bílovecká 
(PD+AD+IČ) II.”, poř. č. 103/2019 

05 

01990/RM1822/29 RM_VZ 6 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření Smlouvy o dílo na „Odstranění 
kanalizačních šachet” v Bělském lese 

05 

01991/RM1822/29 RM_VZ 8 Veřejná zakázka „Kanalizace Nová Bělá -         
III. etapa”, poř. č. 138/2019 

05 

01992/RM1822/29 RM_VZ 9 Veřejná zakázka „Odkanalizování jižní části 
Svinova“, poř. č. 119/2018 

05 

01993/RM1822/29 RM_VZ 11 Veřejná zakázka „Výstavba bytového domu 
na ul. Janáčkova (TDS+BOZP)”, poř. č. 139/2019 

05 
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01994/RM1822/29 RM_VZ 13 Veřejná zakázka „Stavební úpravy objektu č. p. 75, 
ul. Střelniční II.”, poř. č. 117/2019 

05 

01995/RM1822/29 RM_M 13 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 
nemovitosti svěřené městskému obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky a k nabytí nemovitostí do majetku 
města 

89 

01996/RM1822/29 RM_M 43 Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací 
z Programu na zachování a obnovu kulturních 
památek a významných městských staveb 
z rozpočtu statutárního města Ostravy 

89 

01997/RM1822/29 RM_M 32 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

84 

01998/RM1822/29 RM_M 42 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k Dohodě 
č. 1244/PR/NJ/2019 o přeložkách vodních děl 
vyvolaných investiční výstavbou pro OSTRAVA 
AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o. 

84 

01999/RM1822/29 RM_VZ 12 Návrh na uzavření smluv o sdružených dodávkách 
elektrické energie a zemního plynu pro objekty 
v majetku SMO v podnikatelském areálu Mošnov 
se společností Letiště Ostrava, a.s. 

84 

02000/RM1822/29 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Sociální fond MMO”, poř. č. 
123/2019 

22 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_M 24 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
na straně oprávněného s vlastníkem pozemku 

08 

 RM_M 45 Žádosti příspěvkových organizací v sociální oblasti 
o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 

86 

 RM_M 12 Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého 
hmotného majetku z účetní evidence odboru 
majetkového 

08 

 RM_VZ 7 Předlažba ploch v areálu OC Nová Karolina 84 
 RM_MZP 3 Návrh na úpravu počtu funkčních míst odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města 
Ostravy k 01.10.2019 

36 

  
Tiskové opravy: 
  
 Materiál  

  
Název zn.předkl.  

 RM_TO 1 Tisková oprava usnesení č. 01886/RM1822/28, 
bod 2) ze dne 30. 7. 2019 

07 
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RM_M 0 
Schválení programu 29. sch ůze rady m ěsta konané dne 13.08.2019 
  
Usnesení číslo: 01929/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 29. schůze rady města konané dne 13.08.2019 

  
 

RM_MZP 2 
Návrh na jmenování vedoucího odboru investi čního Magistrátu m ěsta 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01930/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

jmenovat vedoucího odboru investičního Magistrátu města Ostravy pana Ing. Jana Šrámka, 
nar. xxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, s účinností od 01.11.2019 

  
 

RM_M 8 
Pojmenování nových ulic v k. ú. Polanka nad Odrou –  lokalita Janová 
  
Usnesení číslo: 01931/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na pojmenování nových ulic: 
- na pozemku parc. č. 2886/2 v k. ú. Polanka nad Odrou názvem „Kopretinová“ 
- na pozemku parc. č. 2665/57 v k. ú. Polanka nad Odrou názvem „V Břízkách“ 
- na pozemku parc. č. 2665/23 v k. ú. Polanka nad Odrou názvem „Jasanová“ 
- na pozemku parc. č. 2838/1 v k. ú. Polanka nad Odrou názvem „Na Louce“ 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 
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 Vyřizuje: Pavel Bochnia, T: 18.09.2019
 starosta městského obvodu Polanka nad Odrou 
  

 
RM_M 49 
Schválení Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí  dotace pro projekt 
„Revitalizace aleje na ulici Sadová v úseku od D ětského ráje po ulici 
Na Bělidle” 
  
Usnesení číslo: 01932/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 10073/RM1418/136 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí od poskytovatele, kterým 
je Ministerstvo životního prostředí ČR, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, 
IČO: 00164801, pro projekt „Revitalizace aleje na ulici Sadová v úseku od Dětského ráje 
po ulici Na Bělidle” dle podmínek stanových v Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu, za podmínky souhlasu zastupitelstva města 
s podmínkami udržitelnosti tohoto projektu stanovených v části II. čl. 1 a 14 Přílohy č. 1. 
K Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Podmínky poskytnutí dotace, která je 
nedílnou součástí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu stanovenými v části II. čl. 1 a 14 
Přílohy č. 1 k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Podmínky poskytnutí dotace, 
která je nedílnou součástí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedených v příloze 
č. 1 předloženého materiálu 

  
3) žádá 
  

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.03.2022
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 18.09.2019
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  

 
RM_M 51 
Schválení vystavení objednávky Hasi čského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje pro pot řebu jednotek sboru dobrovolných 
hasi čů statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01933/RM1822/29 

(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 č. HSMO/OBJ/M35/2019 
v příloze  č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 52 
Návrh na schválení zahrani ční pracovní cesty Ing. Martina Št ěpánka, 
Ph.D., náměstka primátora, na Slovensko (Košice) ve dnech 
05.-07.09.2019 
  
Usnesení číslo: 01934/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora, na Slovensko 
(Košice) ve dnech 05.-07.09.2019 za účelem účasti na Setkání partnerských měst V4 

  
2) schvaluje 
  

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

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D., 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 24.09.2019
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_M 50 
Návrh na jmenování člena správní rady obecn ě prosp ěšné spole čnosti 
Renarkon, o.p.s. 
  
Usnesení číslo: 01935/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

zánik členství xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
ve správní radě obecně prospěšné společnosti Renarkon, o. p. s., IČO: 253 80 443, se sídlem 
Mariánskohorská 1328/29, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

  
2) navrhuje 
  

jmenovat členem správní rady obecně prospěšné společnosti Renarkon, o. p. s.,             
IČO: 253 80 443, se sídlem Mariánskohorská 1328/29, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,  
Mgr. Michala Mariánka, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
 

RM_M 54 
Návrh zm ěn v zájmovém sdružení právnických osob OSTRAVA 
BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! 
  
Usnesení číslo: 01936/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) navrhuje 
  

na straně statutárního města Ostrava odvolat člena dozorčí rady zájmového sdružení 
právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D.,         
nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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2) navrhuje 
  

na straně statutárního města Ostrava za člena dozorčí rady zájmového sdružení právnických 
osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!  

Ing. Vladimíra Cigánka, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ing. Davida Witosze, nar. xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
 

RM_M 57 
Návrh nominace členů do komisí P ředsednictva Svazu m ěst a obcí 
České republiky 
  
Usnesení číslo: 01937/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) navrhuje 
  

brig. gen. Ing. Vladimíra Vlčka, Ph.D., krajského ředitele Hasičského záchranného sboru ČR 
Moravskoslezského kraje jako člena Bezpečnostní komise Předsednictva Svazu měst a obcí 
České republiky, aby v ní hájil zájmy obce 

Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora jako člena Komise pro sociální věci            
a zdravotnictví Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky, aby v ní hájil zájmy obce 

Mgr. Jiřího Hudce, vedoucího oddělení strategie odboru strategického rozvoje Magistrátu města 
Ostravy jako člena Regionální komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky,             
aby v ní hájil zájmy obce 

Ing. Mgr. Pavlínu Durasovou, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu Magistrátu 
města Ostravy jako členku Komise pro informatiku Předsednictva Svazu měst a obcí České 
republiky, aby v ní hájila zájmy obce, 

Ing. Bc. Pavla Valeriána, Ph.D., MBA, vedoucího odboru životního prostředí Magistrátu města 
Ostravy jako člena Komise životního prostředí a energetiky Předsednictva Svazu měst a obcí 
České republiky, aby v ní hájil zájmy obce 

Mgr. Radima Babince, náměstka primátora  jako člena podkomise energetiky Komise životního 
prostředí a energetiky Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky, aby v ní hájil zájmy 
obce 

Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora jako člena Finanční komise Předsednictva 
Svazu měst a obcí České republiky, aby v ní hájil zájmy obce 
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Bc. Pavlínu Nováčkovou, zaměstnankyni statutárního města Ostravy zařazenou do Úřadu 
městského obvodu Poruba  jako členku Komise pro kulturu a cestovní ruch Předsednictva Svazu 
měst a obcí České republiky, aby v ní hájila zájmy obce  

  
 

RM_VZ 14 
Veřejná zakázka „KONCERTNÍ HALA M ĚSTA OSTRAVY - výběr 
projektanta (studie stavby)”, po ř. č. 163/2019 
  
Usnesení číslo: 01938/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dohody o plné moci mezi statutárním městem Ostravou jako zmocnitelem 
a JUDr. Jaromírem Císařem, advokátem, CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář, 
se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, IČO: 48118753, jako zmocněncem, 
pro zastupování zmocnitele jako zadavatele ve věci zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY - výběr projektanta (studie stavby)” dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

vyzvat k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. § 65 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o uzavření smlouvy na zpracování 
studie stavby v rámci veřejné zakázky „KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY - výběr 
projektanta (studie stavby)” výzvou uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu účastníka: 

Steven Holl Architects 
se sídlem 450 West 31st Street, 11th floor, New York, NY 10001, USA 

spolupracující s: 

Architecture Acts s.r.o. 

se sídlem Gotthardská 37/4, Bubeneč, 160 00 Praha 6 

IČO: 03620620 
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RM_VZ 10 
Veřejná zakázka „Poradenské služby k ocen ění 12,05% akcií spole čnosti 
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.“ po ř. č. 156/2019 
  
Usnesení číslo: 01939/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na poskytování 
poradenských služeb ve věci ocenění 12,05% akcií společnosti Ostravské vodárny a kanalizace 
a.s. v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Deloitte Advisory s.r.o. 
se sídlem: Italská 2581/67, 120 00 Praha 
IČO: 275 82 167 

za cenu nejvýše přípustnou 480 tis. Kč bez DPH 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

• snižuje rozpočtová rezerva na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 581 tis. Kč 
• zvyšují běžné výdaje na § 6171, pol. 5166, ORJ 125 o 581 tis. Kč  

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 2 
Návrh na zám ěr města prodat nemovité v ěci v k. ú. Poruba, návrh 
úplatn ě nenabýt nemovitou v ěc v k. ú. Poruba a návrh na zám ěr města 
prodat nemovité v ěci v k. ú. Pet řkovice u Ostravy, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01940/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
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  se záměrem města prodat nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 
- pozemek parc. č. 2892/1 
- pozemek parc. č. 2879/18 

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

  
2) nesouhlasí 
  

s úplatným nabytím nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava, z vlastnictví paní 
xxxxxxxxxxxxxx, rok nar. xxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to pozemku 
parc. č. 1739/200 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 4 
Návrh koupit nemovité v ěci v k. ú. Poruba a návrh na jejich sv ěření 
městskému obvodu Poruba, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01941/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava, a to pozemky parc. č. 2531/1,  
parc. č. 2531/2  a parc. č. 2954/1 od paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za sjednanou kupní cenu v celkové výši            
124.000,- Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 za podmínky, že před podpisem smlouvy 
bude vymazáno věcné břemeno užívání, zapsáno pod č. j. V - 4864/2013 na LV č. 612 pro k. ú. 
Poruba, obec Ostrava 

Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě předloženého materiálu 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemky 2531/1 a parc. č. 2531/2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
uvedené v bodě  1)  tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba, 
dle čl. 9 odst. (1) písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném 
znění, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedené pozemky do svého vlastnictví 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit pozemky 2531/1 a parc. č. 2531/2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava uvedené v bodě 1) tohoto 
usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném znění, za podmínky, že statutární 
město Ostrava nabude uvedené pozemky do svého vlastnictví 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 5 
Návrh koupit pozemek parc. č. 2132 v k. ú. Hoš ťálkovice 
  
Usnesení číslo: 01942/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit 

pozemek parc. č. 2132 v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00  Nové Město, Praha 2, IČO 697 97 111, za cenu obvyklou 
36.000,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Hošťálkovice 
dle čl. 9 odst. 1 písm. b Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 
znění pozemek parc. č. 2132 - vodní  plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 
v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Hošťálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění pozemek 
parc. č. 2132 - vodní  plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, v k. ú. 
Hošťálkovice, obec Ostrava 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 6 
Návrh na z řízení služebnosti a uzav ření smlouvy o z řízení služebnosti 
se spole čností: PODA a.s., Česká telekomunika ční infrastruktura a.s. 
  
Usnesení číslo: 01943/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

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

parc. č. 228/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, s oprávněným: 
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směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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PODA a.s. 
se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 25816179 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu   

  
2) rozhodla 
  

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

parc. č. 1539/11 - ostatní plocha, jiná plocha, 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČO: 04084063 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu   

  
3) rozhodla 
  

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

parc. č. 302/2 - ostatní plocha, zeleň, 
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, s oprávněným: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČO: 04084063 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu   

  
4) rozhodla 
  

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

parc. č. 4879/1 - ostatní plocha, zeleň, 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČO: 04084063 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu   



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 7 
Návrh na rozhodnutí o neupot řebitelnosti a likvidaci movitých v ěcí 
statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01944/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o neupotřebitelnosti a likvidaci movitých věcí statutárního města Ostravy v celkové pořizovací 
ceně 299.056,54 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,  umístěné v prostorách 
Ozdravného centra Ještěrka, Ostrava - Bartovice, které užívá společnost Sportovní a rekreační 
zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava - Poruba, 
na základě Koncesní smlouvy ev. č. 2987/2009/ŠK/LPO 

  
2) jmenuje 
  

likvidační komisi ve složení: 
předseda:  Martin Krátký, za odbor hospodářské správy 
členové:   Stanislav Tomeček, za odbor hospodářské správy 
                 Jozefína Rucká, za odbor majetkový 

  
3) ukládá 
  

likvidační komisi 
vyhotovit zápis o provedené likvidaci 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.09.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 9 
Návrh na fyzickou likvidaci nadzemní části potrubí DN 400                
v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01945/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o fyzické likvidaci nadzemní části potrubí výtlačného řadu DN 400 celkové délky 
cca 90 m, umístěného v pozemcích dle přílohy č. 1A, č. 1B a č. 1C předloženého materiálu
v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, a to: 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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- parc. č. 243/5 - ostatní plocha, zeleň, 
- parc. č. 263/3 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 
- parc. č. 243/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc. č. 793/328 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc. č. 793/278 - ostatní plocha, jiná plocha, 
- parc. č. 793/383 - ostatní plocha, jiná plocha, 
- parc. č. 793/105 - ostatní plocha, silnice. 

pro žadatele 
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále jen OVAK a.s.) 
se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71 
IČO 451 93 673 

Fyzická likvidace nadzemní části výtlaku DN 400  bude provedena na náklady spol. OVAK a.s.

  
 

RM_M 10 
Návrh na zám ěr města na pronájem garážových stání v bytovém dom ě 
na ul. Horní 3033/102, Ostrava-B ělský Les 
  
Usnesení číslo: 01946/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout garážová stání: 

- garáž č. 1 - garážové stání č. 1 o výměře 16,36 m2, 
- garáž č. 5 - garážové stání č. 2 o výměře 16,81 m2, 
- garáž č. 6 - garážové stání č. 1 o výměře 16,06 m2, 
v bytovém domě č. p. 3033, který stojí na pozemku parc. č. 126/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č. or. 102, Ostrava-Bělský Les, 

a zároveň si vyhrazuje právo pronajmout výše uvedené nemovité věci společně, 
nebo kteroukoliv z nich jednotlivě, přičemž si zároveň vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv 
zrušit  

  
 

RM_M 14 
Návrh na souhlas s umíst ěním p řípojek, uzav ření smlouvy o budoucí 
smlouv ě o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy s paní K.S. 
  
Usnesení číslo: 01947/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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  s umístěním vodovodní a kanalizační přípojky do pozemků ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 
parc. č. 753/14 – zahrada, 
parc. č. 778/189 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 778/192 – ostatní plocha, jiná plocha, 
všechny v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, 

pro investora xxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

v rámci stavby „Vodovodní a kanalizační přípojka pro zahradu”, 

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

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti vodovodní 
a kanalizační přípojky k pozemkům: 
parc. č. 753/14 – zahrada, 
parc. č. 778/189 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 778/192 – ostatní plocha, jiná plocha, 
všechny v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným xxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Petřkovice u Ostravy, 
obec Ostrava, a to: 
parc. č. 753/14 - zahrada o výměře 35 m2 

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

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

s nájemcem xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 15 
Návrh na zám ěr města prodat a neprodat nemovité v ěci v k. ú. Svinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01948/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat části nemovitých věcí  
- část pozemku parc. č. 1913/7 o výměře 188 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Svinov, která je dle geometrického 
plánu č. 2913-280/2019 vyhotoveného pro k. ú. Svinov, označena jako pozemek 
parc. č. 1913/243 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
- část pozemku parc. č. 1913/102 o výměře 342 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava,  ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Svinov, která je dle geometrického 
plánu č. 2913-280/2019 vyhotoveného pro k. ú. Svinov označena jako pozemek 
parc. č. 1913/244 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit   

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovité věci 
- pozemek parc. č. 3755/2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města svěřený 
městskému obvodu Svinov 

- část pozemku parc. č. 3755/4 o výměře cca 500 - 600 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Svinov, dle zákresu, 
který je přílohou č. 3/D předloženého materiálu  

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 16 
Návrh darovat nemovité v ěci v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 
Moravskoslezskému kraji 
  
Usnesení číslo: 01949/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem darovat části nemovitých věcí 
- část pozemku parc. č. 376/2 o výměře 2 m2 v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Polanka nad Odrou, 
která je dle geometrického plánu č. 3024-91/2014 vyhotoveného pro k. ú. Polanka nad Odrou, 
označena jako pozemek parc. č. 376/3 v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 
- část pozemku parc. č. 385 o výměře 1 m2 v k. ú. Polanka nad Odrou, obec 
Ostrava,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Polanka 
nad Odrou, která je dle geometrického plánu č. 3024-91/2014 vyhotoveného pro k. ú. Polanka 
nad Odrou označena jako pozemek parc. č. 385/2 v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 
Moravskoslezskému kraji, zastoupeném Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČO 00095711 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 17 
Návrh na uzav ření smluv o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti 
na stran ě budoucího oprávn ěného s vlastníky pozemk ů 
  
Usnesení číslo: 01950/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě vodovodního výtlačného řadu DN 250 k pozemku: 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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parc. č. 1030 – lesní pozemek 
v k. ú. Vratimov, obec Vratimov, 

s vlastníkem: 

Město Vratimov 
se sídlem Frýdecká 853/57, 73932 Vratimov 
IČO 00297372, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  
2) rozhodla 
  

na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene – služebnosti inženýrské sítě vodovodního řadu k pozemku: 

parc. č. 4489/1 – ostatní plocha, silnice, 
v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

s budoucím povinným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 
se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4 - Nusle 
IČO 65993390, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  
3) rozhodla 
  

na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene inženýrské sítě vodovodu k pozemku: 

parc. č. 4424/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

s budoucím povinným: 

Moravskoslezský kraj 
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO 70890692 
zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 
která jedná na základě článku IX, odst. 3), písm. d) zřizovací listiny 
se sídlem Úprkova  795/1, 702 23 Ostrava 
středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
IČO 00095711, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 18 
Návrh na souhlas s umíst ěním stavby a uzav ření smlouvy o budoucí 
smlouv ě o zřízení služebnosti pro: OVANET a.s., Česká telekomunika ční 
infrastruktura a.s., PODA a.s. 
  
Usnesení číslo: 01951/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

p. p. č. 3/8 - ostatní plocha, zeleň, 
p. p. č. 417/15 - ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 417/16 - ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 438/3 - ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 438/4 - ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, pro: 

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

v rámci stavby „KS Muglinovská x Bohumínská”, dle situačního výkresu, který je přílohou č. 2 
předloženého materiálu  

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  - zřízení 
a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k částem pozemků:

p. p. č. 3/8 - ostatní plocha, zeleň, 
p. p. č. 417/15 - ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 417/16 - ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 438/3 - ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 438/4 - ostatní plocha, silnice, 
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

s umístěním stavby přípojky NN a sestavy rozvaděčů SIS900D a ER112 do pozemku: 

p. p. č. 421/15 - ostatní plocha, zeleň, 
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, pro: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3  
IČO: 04084063 

v rámci stavby „RVDSL1922_M_T_OSSL78-OSSL1HR_MET”, dle situačního výkresu, 
který je přílohou č. 5 předloženého materiálu  

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  - zřízení 
a provozování přípojky NN a sestavy rozvaděčů SIS900D a ER112 k části pozemku: 

p. p. č. 421/15 - ostatní plocha, zeleň, 
v k. ú. Muglinov, 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. 6 předloženého materiálu 

  
5) souhlasí 
  

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

parc. č. 2401/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 2407/1 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 4240/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4240/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4240/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro: 

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

v rámci stavby „Optická trasa Poděbradova x Varenská”, dle situačního výkresu, 
který je přílohou č. 8 předloženého materiálu 
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6) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  - zřízení 
a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k částem pozemků:

parc. č. 2401/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 2407/1 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 4240/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4240/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4240/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

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

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  
7) souhlasí 
  

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

parc. č. 1785 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1786 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1787 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1788 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, pro: 

PODA a.s.  
se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 25816179 

v rámci stavby „OMS PODA Ostrava - připojení domů Residomo na ul. Lihovarské, 
Vratimovské a Nadační”, dle situačního výkresu, který je přílohou č. 11 předloženého materiálu

  
8) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  - zřízení 
a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k částem pozemků:

parc. č. 1785 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1786 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1787 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1788 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 
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PODA a.s.  
se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 25816179 

dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 19 
Návrh na souhlas s umíst ěním zpevn ěné plochy do pozemk ů 
ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, návrh na uzav ření smlouvy 
o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti a návrh na uzav ření nájemní 
smlouvy s fyzickou osobou 
  
Usnesení číslo: 01952/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s užíváním částí pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 1752/21  - ostatní 
plocha, ostatní komunikace a parc. č. 752/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace oba v k. ú.
Hrabová, obec Ostrava, jako sjezdu pro příjezd k pozemku parc. č. 1805  v k. ú. Hrabová, obec 
Ostrava, 

pro: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

v rámci stavby „Novostavba řadových rodinných domů, p. č. 1805 v k. ú. Hrabová” 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - užívání 
částí  pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 752/21 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1752/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace oba v k. ú. 
Hrabová, obec Ostrava, jako sjezdu pro příjezd k pozemku parc. č. 1805  v k. ú. Hrabová, obec 
Ostrava, s budoucím oprávněným: 

xxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy k částem pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, a to: 
- na část pozemku parc. č. 1752/21, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 22,70 m2 

- na část pozemku parc. č. 1752/24, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 19,90 m2 

oba v k. ú. Hrabová, obec Ostrava (ul. U Řeky) 

s nájemcem 

xxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za účelem vybudování sjezdu na předmětu nájmu pro příjezd k pozemku parc. č. 1805 v k. ú. 
Hrabová, obec Ostrava v rámci realizace stavby „Novostavba řadových rodinných domů,       
p. č. 1805 v k. ú. Hrabová”, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 3 834,- Kč/ročně, na dobu 
určitou nejpozději však do 31. 12. 2021, 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 20 
Návrh na souhlas s umíst ěním inženýrských sítí do pozemku 
ve vlastnictví SMO, návrh na uzav ření smlouvy o budoucí smlouv ě 
o zřízení služebnosti a návrh na uzav ření nájemní smlouvy 
se spole čností TESTSTAV, spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 01953/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním STL plynovodní přípojky, hlavního uzávěru plynu a NTL plynovodní přípojky 
do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 337/136 - ostatní plocha, zeleň, 
v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

pro: 

TESTSTAV, spol. s r.o. 
se sídlem Ostrava - Bělský Les, Františka Lýska 1599/6, PSČ 700 30 
IČO 623 01 268 

v rámci realizace stavby „Plynovodní přípojka k Halovému objektu J” 

dle situačního snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení, vedení, 
provozování a údržbu  STL plynovodní přípojky, hlavního uzávěru plynu a NTL plynovodní 
přípojky v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 337/136 - ostatní plocha, zeleň, 
v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

TESTSTAV, spol. s r.o. 
se sídlem Ostrava - Bělský Les, Františka Lýska 1599/6, PSČ 700 30 
IČO 623 01 268 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy se společností 

TESTSTAV, spol. s.r.o. 
se sídlem: Ostrava - Bělský Les, Františka Lýska 1599/6, PSČ 700 30 
IČO: 62301268 

jejímž předmětem je pronájem pozemku p. p. č. 337/136 - ostatní plocha, zeleň o celkové 
výměře 117 m2 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 

za účelem uložení inženýrské sítě - STL plynovodní přípojky, hlavního uzávěru plynu a NTL 
plynovodní přípojky, v rámci stavby „Plynovodní přípojka k Halovému objektu J”. 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 21 
Návrh na souhlas s umíst ěním podzemního vedení p řípojky NN 
a uzavření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene 
k pozemku ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01954/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV v pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 

parc. č. 2953/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava, pro:  
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ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 

v rámci stavby „Ostrava-Poruba 2097, NNk” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV k pozemku: 

parc. č. 2953/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Poruba, 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 

  
 

RM_M 22 
Návrh na z řízení věcných b řemen a uzav ření smluv o z řízení věcných 
břemen pro spole čnost Gas Net, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01955/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

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

- NTL plynovodu včetně 2 ks plynovodních přípojek v pozemku parc. č. 974/7 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace v  k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,  
- NTL plynovodu včetně 6 ks plynovodních přípojek v každém z pozemků parc. č. 974/8 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1293/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace oba v  k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
- NTL plynovodu včetně 3 ks plynovodních přípojek v pozemku parc. č. 1293/5 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
- NTL plynovodu v pozemcích parc. č. 974/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace,           
parc. č. 974/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 974/14 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace, parc. č. 974/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1293/6 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1293/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace všechny v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 
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GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO 272 35 311 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno  a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - zřízení 
a provozování NTL plynovodu v pozemku: 

parc. č. 974/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v  k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO 272 35 311 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 23 
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 k nájemní smlouv ě ev. č. 1829/2013/MJ 
a návrh na uzav ření dodatku č. 1 k nájemní smlouv ě ev. č. 2672/2009/MJ 
- Česká telekomunika ční infrastruktura 
  
Usnesení číslo: 01956/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 1829/2013/MJ ze dne 
20. 06. 2013, jejímž předmětem je pronájem části kabelové lávky a části kabelové 
chráničky umístěné v budově č. p. 1803, která je součástí pozemku parc. č. 988/2 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 

se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00, IČO: 040 84 063 

z důvodu prodloužení doby nájmu do 3. 11. 2024 a zkrácení výpovědní doby z 12 měsíců 
na 6 měsíců 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 2672/2009/MJ ze dne 
02. 11. 2009, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor a části stožárové konstrukce 
umístěné na střeše budovy radniční věže, umístěné v budově č. p. 1803, která je součástí 
pozemku parc. č. 988/2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00, IČO: 040 84 063 

z důvodu prodloužení doby nájmu do 1. 11. 2024 a zkrácení výpovědní doby z 12 měsíců 
na 6 měsíců 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 27 
Návrh na zám ěr města prodat nemovité v ěci v k. ú. Výškovice u Ostravy 
a v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01957/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc. č. 715/325 v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 

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

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 
část pozemku parc. č. 73/49 o výměře 161 m2 v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu, nově označenou 
dle geometrického plánu č. 464-94/2019, vyhotoveného pro k. ú. Dubina u Ostravy, 
jako pozemek parc. č. 73/70 

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

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 28 
Návrh na zm ěnu usnesení rady m ěsta č. 01868/RM1822/28 ze dne           
30. 07. 2019 v bod ě 2) 
  
Usnesení číslo: 01958/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) mění 
  

své usnesení č. 01868/RM1822/28 ze dne 30. 7. 2019 v části bodu 2), kterým rozhodla na straně 
oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodu PE 100 D 90 
a splaškové kanalizace DN 250, 

a to tak, že se vypouští text 

„xxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
podíl ve výši 1/18,” 

a nahrazuje se textem 

„xxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
podíl ve výši 1/18,” 

a přílohu č. 4 citovaného usnesení nahrazuje novou přílohou, která tvoří přílohu č. 2 
předloženého materiálu 

  
 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 34/65 
  

RM_M 29 
Návrh na souhlas s provedením stavební úpravy na vz duchotechnické 
jednotce v areálu MSIC v k. ú. Pustkovec, obec Ostr ava 
  
Usnesení číslo: 01959/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s provedením úpravy na vzduchotechnické jednotce (VZT 13), na náklady 
podnájemce, v budově „TANDEM” areálu Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, 
č. p. 373 na pozemku parc č. 4685/21 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, a to v 1 PP v prostorách 
bývalého archívu, za podmínky realizace dle platné legislativy se zárukou dodržení všech 
platných předpisů a norem, včetně požárně bezpečnostního řešení stavby 

pro nájemce Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 
se sídlem Technologická 372/2, 708 00 Ostrava-Pustkovec 
IČO: 253 79 631 DIČ: CZ25379631 

  
 

RM_M 35 
Přehled souhlas ů s umíst ěním sídla spole čností v objektech areálu 
MSIC 
  
Usnesení číslo: 01960/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

informaci o udělených souhlasech s umístěním sídla společností do nemovitostí v areálu 
Moravskoslezského inovačního centra Ostrava (MSIC), v rozsahu dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 36 
Návrh na uzav ření nájemních smluv k pozemk ům v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01961/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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  o uzavření nájemní smlouvy k části pozemku parc. č. 1096/21 - ostatní plocha, silnice o výměře 
21 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s Janou Trmalovou, se sídlem Sokolská třída 2356/71, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava, 
IČO 731 55 063 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření nájemní smlouvy k části pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 66 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s Družstvem Trouble Cafe, se sídlem Lazecká 57/6, Lazce, 779 00 Olomouc, IČO 071 29 866 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  
3) rozhodla 
  

o uzavření nájemní smlouvy k části pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 60 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s New Karolina Shopping Center Development, s. r. o., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 
140 00 Praha 4, IČO 281 83 011 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 37 
Souhlas s trvalým odn ětím části pozemku v k. ú. Nová B ělá, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01962/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s trvalým odnětím části pozemku parc. č. 806/13 - orná půda  o výměře 25 m2 v k. ú. Nová Bělá, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

ze zemědělského půdního fondu 

pro Statutární město Ostrava, městský obvod Nová Bělá, se sídlem Mitrovická 10/342, 724 00 
Ostrava-Nová Bělá, IČO 008 45 451 
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dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 39 
Návrh na uzav ření smlouvy o výp ůjčce - Vysoká škola bá ňská -
Technická univerzita Ostrava, Institut environmentá lních technologií 
  
Usnesení číslo: 01963/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce nemovitého majetku 

s vypůjčitelem Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, INSTITUT 
ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ 
se sídlem 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba 
IČO: 61989100, DIČ: CZ61989100 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 40 
Souhlas s užíváním pozemku v k. ú. Moravská Ostrava , obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01964/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

za vlastníka nemovitých věcí s provozem bezpilotního letounu - dronu na/nad pozemkem 
parc. č. 988/2 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dne        
14. 8. 2019 za účelem výroby znělky k připravovanému pořadu SametOVA a úkonů s tím 
spojených 

pro žadatele 
Goodfeel Max Trading s.r.o., Matiční 2255/12, 702 00 Ostrava, IČO: 28643194 
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RM_M 41 
Návrh na zám ěr města zm ěnit nájemní smlouvu - Asociace TRIGON 
  
Usnesení číslo: 01965/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 1592/2018/MJ ze dne 1. 8. 2018, uzavřenou 
s Asociací TRIGON, o.p.s., jejímž předmětem je pronájem nemovitých věcí, a to pozemku 
parc. č. 844, jehož součástí je dům č. p. 878, zastavěná plocha a nádvoří a pozemku 
parc. č. 187/22, zahrada včetně příslušenství vše v k. ú. Mariánské Hory, obec 
Ostrava, za účelem provozování rozvojové sociální služby „chráněného bydlení”, 

formou dodatku č. 1 z důvodu úpravy výše nájmu, úpravy limitu pro drobné opravy a refakturaci 
nákladů na dodávku vody, a to tak, že dojde k: 

- snížení nájemného z 15.765,- Kč/měsíc na 7.882,5 Kč/měsíc 
- snížení limitu pro drobné opravy ze 40.000,- Kč/jedna oprava na 5.000,- Kč/jedna oprava 
- refakturaci nákladů za dodávku vody (vodné a stočné) ze strany pronajímatele nájemci 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 56 
Návrh na zám ěr výp ůjčky částí pozemk ů v k. ú. Radvanice a v k. ú. 
Bartovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01966/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města výpůjčit částí pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
a to parc. č. 2601, orná půda, o výměře 2 m2, parc. č. 2631, orná půda, o výměře 5 m2, oba v k. ú.
Radvanice, obec Ostrava, pozemek parc. č. 1218/1, ostatní plocha, neplodná půda, 
o výměře 7 m2, parc. č. 1218/5, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 m2 , oba v k. ú. Bartovice, 
obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 58 
Úprava rozpo čtu - daň z příjmu právnických osob 
  
Usnesení číslo: 01967/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- daňové příjmy 
na pol. 1122, ORJ 120 o 170 910 tis. Kč 

- běžné výdaje 
na § 6409, pol. 5365, ORJ 120 o 170 910 tis. Kč  

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města ke schválení bod 1) předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 18.09.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 59 
Úprava rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 01968/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

a) o poskytnutí finančních prostředků ve výši 3 239 tis. Kč městskému obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky na spolufinancování akce Rekonstrukce ul. Emila Filly Ostrava-Mariánské Hory 

b) o poskytnutí finančních prostředků ve výši 2 800 tis. Kč městskému obvodu Petřkovice 
na akci Rekonstrukce kulturního domu Petřkovice 
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2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
(A.1.) na pol. 4116, ÚZ 103533063, ORJ 120 o 107 tis. Kč 
                                ÚZ 103133063, ORJ 120 o 19 tis. Kč 
(A.2.) na pol. 4116, ÚZ 103533063, ORJ 120 o 983 tis. Kč 
                                ÚZ 103133063, ORJ 120 o 174 tis. Kč 
na pol. 4116, ÚZ 34352, ORJ 120 o 2 400 tis. Kč (A.3.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4122, ÚZ 344, ORJ 120 o 3 533 tis. Kč (A.4.) 

- nedaňové příjmy 
na § 5311, pol. 2322, ORJ 270 o 511 tis. Kč (C.5.) 
  

- běžné výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 4 674 tis. Kč  
                               § 2321, pol. 5171 o 1 900 tis. Kč 
                                            pol. 5169 o 130 tis. Kč 
C.3.) na ORJ 136, § 3639, pol. 5154 o 69 tis. Kč 
                                            pol. 5153 o 103 tis. Kč 
                                            pol. 5151 o 22 tis. Kč 
na § 3639, pol. 5169, ORJ 137 o 300 tis. Kč (C.4.) 
na § 5311, pol. 5169, ORJ 270 o 511 tis. Kč (C.5.) 
(C.6.) na ORJ 160, § 3315, pol. 5169 o 46 tis. Kč 
                               § 3312, pol. 5169 o 100 tis. Kč 
na § 2219, pol. 5123, ORJ 100 o 35 tis. Kč (C.7.) 
(C.8.) na ORJ 100, § 3631, pol. 5171 o 3 500 tis. Kč 
                                            pol. 5169 o 200 tis. Kč 
na § 3699, pol. 5175, ORJ 300 o 40 tis. Kč (C.9.) 
na § 6409, pol. 5909, ORJ 101 o 25 tis. Kč (C.10.) 
(C.12.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5021, ÚZ 7119 o 5 tis. Kč 
            na ORJ 180, § 4349, pol. 5175, ÚZ 7109 o 10 tis. Kč 
                                              pol. 5166, ÚZ 7109 o 50 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 1014, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8195 o 1 393 tis. Kč 
na § 2219, pol. 6122, ORJ 136, org. 3218 o 112 tis. Kč (C.2.) 

- neinvestiční transfery 
(A.1.) na ORJ 300, § 3111, pol. 5336, ÚZ 103533063, org. 85 o 107 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 85 o 19 tis. Kč 
(A.2.) na ORJ 140, § 3233, pol. 5336, ÚZ 103533063, org. 82 o 983 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 82 o 174 tis. Kč 
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na § 3311, pol. 5336, ÚZ 34352, ORJ 160, org. 4240 o 2 400 tis. Kč (A.3.) 
(A.4.) na ORJ 160, § 3311, pol. 5336, ÚZ 344, org. 4234 o 1 389 tis. Kč 
                                                                           org. 4240 o 738 tis. Kč 
                                                                           org. 4251 o 284 tis. Kč 
                               § 3312, pol. 5336, ÚZ 344, org. 4212 o 1 122 tis. Kč 

- investiční transfery 
na § 3392, pol. 6313, ORJ 160, org. 4259 o 22 000 tis. Kč (E.2.) 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 611 o 2 800 tis. Kč (C.11.)  
                                   ÚZ 6330, ORJ 120, org. 610 o 3 239 tis. Kč (E.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
 (C.1.) na ORJ 230, § 3639, pol. 5169, org. 8220 o 1 000 tis. Kč 
                                                              org. 8241 o 1 674 tis. Kč 
(C.3.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5154 o 69 tis. Kč 
                                            pol. 5153 o 103 tis. Kč 
                                            pol. 5151 o 22 tis. Kč 
na § 3631, pol. 5154, ORJ 100 o 3 700 tis. Kč (C.8.) 
na § 2143, pol. 5175, ORJ 300 o 40 tis. Kč (C.9.) 
na § 2299, pol. 5169, ORJ 101 o 25 tis. K (C.10.) 
na §  4349, pol. 5169, ÚZ 7109, ORJ 180 o 65 tis. Kč (C.12.) 

- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, org. 4320 o 19 tis. Kč 
                                                                         org. 4329 o 866 tis. Kč 
                                                                         org. 4331 o 243 tis. Kč 
                                                                         org. 4340 o 247 tis. Kč 
                                                                         org. 4342 o 18 tis. Kč 
                                § 6409, pol. 6901 o 2 000 tis. Kč                                
                                § 2321, pol. 6121, org. 7324 o 2 030 tis. Kč 
na § 2219, pol. 6121, ORJ 230, org. 3218 o 112 tis. Kč (C.2.) 
na § 3639, pol. 6121, ORJ 137, org. 8323 o 300 tis. Kč (C.4.) 
na § 2212, pol. 6342, ORJ 100, org. 3408 o 35 tis. Kč (C.7.) 
na § 6409, pol. 6901, ORJ 230 o 2 800 tis. Kč (C.11.) 
(E.2.) na ORJ 300, § 3639, pol. 6121 o 5 307 tis. Kč 
               ORJ 230, § 6409, pol. 6901 o 1 693 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 
(C.6.) na ORJ 160, § 3319, pol. 5222 o 46 tis. Kč 
                                            pol. 5222 o 100 tis. Kč  

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 609 o 6 000 tis. Kč (E.2.) 
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s n i ž u j e 

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 9 000 tis. Kč (E.2.) 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 3 239 tis. Kč (E.1.) 

Městský obvod Petřkovice (C.11.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 611 o 2 800 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje 
na § 3392, pol. 6121, ÚZ 3500, org. 1100006000000 o 2 800 tis. Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (E.1.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 610 o 3 239 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje 
na § 221x, pol. 6xxx, ÚZ 6330, org. 1000011000000 o 3 239 tis. Kč 

Městský obvod Pustkovec (E.2.) 
- sníží výdaje mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 609 o 6 000 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje 
na § 3412, pol. 6121, ÚZ 3500, org. 0900005000000 o 6 000 tis. Kč  

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.08.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 30 
Zapojení statutárního m ěsta Ostravy do projektu v rámci výzvy 
č. 02_19_076 Inovace v pedagogice 
  
Usnesení číslo: 01969/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zapojením statutárního města Ostravy do projektu v rámci  výzvy č. 02_19_076 Inovace 
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v pedagogice jako partnera bez finančního příspěvku 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru školství a sportu 
zajistit veškeré úkony spojené se zapojením do realizace projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 16.08.2019
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_MZP 1 
Návrh na stanovení platu ředitelky p říspěvkové organizace D ětské 
centrum Dome ček, IČO 70631956, se sídlem Jedli čkova 1025/5, 700 44 
Ostrava-Záb řeh, z důvodu dosažení zapo čitatelné praxe 
  
Usnesení číslo: 01970/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
32 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  plat ředitelky příspěvkové organizace Dětské centrum Domeček, IČO 70631956, se sídlem 

Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava-Zábřeh. Příspěvková organizace byla zřízena statutárním 
městem Ostrava v oblasti zdravotnictví. K datu 1. 9. 2019 dosáhne paní ředitelka počet let 
započitatelné praxe, na základě kterého jí přísluší platové zařazení do vyššího platového 
stupně dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 1 
Návrh na poskytnutí mimo řádných neinvesti čních ú čelových dotací 
z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy pro rok 2019 v oblasti Volný čas 
  
Usnesení číslo: 01971/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí mimořádných neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2019 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu, 
a to ve výši a za podmínek uvedených v příloze č. 1 a dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu, a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací 
mezi statutárním městem Ostrava a příjemci neinvestičních účelových dotací dle tohoto bodu 
usnesení, přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3421, pol. 5222, ÚZ 7105                                o 40 tis. Kč 

- zvyšují 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

§ 3421, pol. 5212, ÚZ 7105                                      o 40 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu Ing. Lukáši Jančálkovi 
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 44 
Návrh na ud ělení souhlasu z řizovatele se zm ěnami na nemovitém 
majetku 
  
Usnesení číslo: 01972/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

v souladu s čl. 1, odst. 1 Dodatku č. 4 ze dne 5. 4. 2017 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 
Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816, 
se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, se změnami na nemovitém 
majetku, které vyžadují stavební povolení a stavební ohlášení dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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RM_M 46 
Návrh na ud ělení souhlasu s vy řazením a likvidací neupot řebitelné 
movité v ěci sv ěřené k hospoda ření právnické osob ě Knihovna m ěsta 
Ostravy, p říspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 01973/RM1822/29 

(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 Knihovna města Ostravy, 
příspěvková organizace, se sídlem 28. října 2, 702 00 Ostrava, IČO: 00097586, v pořizovací 
hodnotě 16.443,- 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 31 
Návrh na poskytnutí ú čelového neinvesti čního p říspěvku a návrh 
na změnu podmínek pro čerpání investi čního p říspěvku pro M ěstskou 
nemocnici Ostrava, p říspěvková organizace, Nemocni ční 898/20A, 
728 80 Ostrava, I ČO 00635162, z Fondu pro rozvoj M ěstské nemocnice 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01974/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
40 

  
k usnesení č. 0285/ZM1822/5 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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  zastupitelstvu města 

a) rozhodnout o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku pro Městskou nemocnici 
Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 
předloženého materiálu na akci: 

• Ležaté rozvody vody 

b) rozhodnout o financování akce dle bodu 1a) tohoto usnesení z Fondu pro rozvoj Městské 
nemocnice Ostrava 

c) rozhodnout o změně podmínek pro čerpání investičního příspěvku poskytnutého na akci 
„Stavební úpravy ambulance oddělení urologie a ortopedie v pavilonu E” Městské nemocnici 
Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 
Ostrava dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu   

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí, Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, 
se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, 

• účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši                       12.100 tis. Kč 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 

na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170                                          o 12.100 tis. Kč 

- sníží investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 3522, pol. 6351, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170                       o       991 tis. Kč 

- zvýší účelové neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 3522, pol. 5331, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170                       o 13.091 tis. Kč 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazného ukazatele právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, a to: 

• zvýšení účelového neinvestičního příspěvku                              o 13.091 tis. Kč 
• snížení investičního příspěvku                                                    o      991 tis. Kč 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit návrh dle bodu 1), 2), 3) a 4) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města  

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 18.09.2019
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 26 
Zpráva o čerpání finan čních prost ředků z Fondu pro rozvoj M ěstské 
nemocnice Ostrava v 1. pololetí 2019 
  
Usnesení číslo: 01975/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 05777/RM1418/84 
k usnesení č. 1540/ZM1418/24 
k usnesení č. 07169/RM1418/101 
k usnesení č. 1816/ZM1418/28 
k usnesení č. 08185/RM1418/114 
k usnesení č. 2069/ZM1418/32 
k usnesení č. 09816/RM1418/133 
k usnesení č. 2411/ZM1418/37 
k usnesení č. 0219/ZM1822/4 
k usnesení č. 00801/RM1822/13 
  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

Zprávu o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 
v 1. pololetí 2019 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu s úpravou 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit Zprávu o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice 
Ostrava v 1. pololetí 2019 na vědomí zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 18.09.2019
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 53 
Objednávka odstran ění kotvení strom ů a suchých d řevin po skon čení 
udržitelnosti projektu Zelená osa Vítkovic 
  
Usnesení číslo: 01976/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vystavení objednávky na odstranění kotvení vzrostlých stromů  a odstranění suchých dřevin 
vysazených v rámci projektu „Zelená osa Vítkovic” pro zhotovitele  Ostravské městské lesy 
a zeleň, s.r.o., Antonína Brože 3124/2 Ostrava – Zábřeh 

IČO:258 16 977 

za cenu nejvýše  přípustnou 176.450 Kč bez DPH 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru strategického rozvoje 
k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 23.08.2019
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 55 
Návrh na vyjád ření zájmu o zapojení statutárního m ěsta Ostravy 
do projektu Integrated security solution for safe a nd smart cities
(INTESEC) v rámci programu Horizon 2020 
  
Usnesení číslo: 01977/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s vyjádřením zájmu statutárního města Ostravy o účast v projektu Integrated security solution for 
safe and smart cities (INTESEC). 

  
 

RM_M 38 
Přijetí finan čních prost ředků ze Státního fondu životního prost ředí ČR 
na podporu vým ěny kotl ů ve městě Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01978/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 01114/RM1822/18 
k usnesení č. 0421/ZM1822/7 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o přijetí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na podporu výměny 
nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních 
či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, 
Moravskoslezského a Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy mezi příjemcem podpory statutárním městem Ostrava a poskytovatelem 
Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, 
IČO: 000 20 729, k projektu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva 
v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně 
klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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3) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí 
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 28.02.2023
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka „Veterinární pé če”, po ř. č. 107/2019 
  
Usnesení číslo: 01979/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
80 

  
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 poskytování 
veterinární péče pro psy umístěné v Útulku pro psy v Ostravě – Třebovicích v letech 2020 a 2021 
v rozsahu dle předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

1. Mgr. Kateřina Šebestová- náměstkyně primátora 
2. Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA - odbor ochrany životního prostředí 
3. Bc. Martina Přikrylová - odbor ochrany životního prostředí 
4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Ing. Aleš Brázda - odbor ochrany životního prostředí 
3. Eva Tomečková- odbor ochrany životního prostředí 
4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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3) ukládá 
  

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

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

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 
a rozhodnutí o námitkách 

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

 
RM_M 47 
Vystavení objednávky v ůči spol. Vidaron a. s. na nákup tiskových 
zařízení 
  
Usnesení číslo: 01980/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vystavení objednávky na tisková zařízení vůči společnosti Vidaron a.s. se sídlem: 
Rudé armády 651/19a, 733 01, Karviná, IČO: 28633652, v celkové výši 286 200,- Kč bez DPH, 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 30.08.2019
 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
  

 
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 3 
Žádost ob čana města o prominutí smluvní pokuty 
  
Usnesení číslo: 01981/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě žádosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu o vzdání se práva na uplatnění dosud 
neuplatněné smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč, na kterou statutárnímu městu Ostrava vzniklo 
právo z důvodu porušení Smlouvy o zápůjčce č. 2624-2018-OŽP vydlužitelem, paní 
xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to z důvodů 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  
 

RM_M 11 
Uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy p říkazní na zpracování projektové 
dokumentace pro stavbu „Cyklistické propojení ul. Pod ěbradova, 
Horova - úsek A” 
  
Usnesení číslo: 01982/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní se společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. 
s r.o., IČO 45797170, se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, na zpracování dokumentace 
pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby, plánu BOZP, zajištění prodloužení 
platnosti územního rozhodnutí, zajištění inženýrské činnosti, funkce koordinátora BOZP 
a autorského dozoru při přípravě stavby „Cyklistické propojení ul. Poděbradova, Horova - úsek 
A” za cenu 232 320,- Kč vč. DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou  

  
 

RM_M 25 
Návrh na uzav ření smlouvy na realizaci akce „Rekonstrukce kanalizace 
v ul. 1. máje u plynojemu MAN - náhradní výsadba” 
  
Usnesení číslo: 01983/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce kanalizace v ul. 1. máje u plynojemu 
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MAN  - náhradní výsadba” v k. ú. Mariánské Hory se zhotovitelem 

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 
Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 258 16 977 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 33 
Návrh na uzav ření „Smlouvy o z řízení služebností” v souvislosti 
se stavbou „Oprava kanalizace ul. Mitrovická” a stavbo u „Rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace ul. Mati ční a Hrabákova” 
  
Usnesení číslo: 01984/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Oprava kanalizace 
ul. Mitrovické” mezi vlastníky: 
xxxxxxxxx, rok nar. xxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx, rok nar. xxxx 
oba bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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 vodovodu 
a kanalizace ul. Matiční a Hrabákova” mezi vlastníkem: 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava 
IČO: 61989100 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 34 
Návrh na uzav ření „Smlouvy o z řízení služebností” v souvislosti 
se stavbou „Kanalizace Folvarek, II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 01985/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace Folvarek, II. 
etapa” mezi vlastníkem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok nar. xxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, rok nar. xxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace Folvarek, II. 
etapa” mezi vlastníkem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok nar. xxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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4) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace Folvarek, II. 
etapa” mezi vlastníky: 
xxxxxxxxxxxxxxx, rok nar. xxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok nar. xxxx 
oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 48 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke Smlouv ě o dílo a smlouv ě příkazní 
v rámci projek ční přípravy stavby „Revitalizace Havlí čkova náb řeží -
úsek Na Hradbách - Kostelní” 
  
Usnesení číslo: 01986/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1756/2018/OI/VZKÚ z důvodu 

rozšíření předmětu díla a změny ceny v rámci projekční přípravy stavby „Revitalizace 
Havlíčkova nábřeží - úsek Na Hradbách - Kostelní” se zhotovitelem UDI MORAVA s.r.o. 
se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava, IČO 25893076, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Pr ůzkum pozemk ů historické budovy bývalých jatek”, 
poř. č.128/2019 
  
Usnesení číslo: 01987/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na provedení 
geofyzikálního průzkumu pozemků historické budovy bývalých jatek na ul. Janáčkova 
a ul. Porážkova v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
se společností: 
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G IMPULS Praha spol. s r.o. 
se sídlem: J. Nerudy 232, 252 61 Jeneč 
IČO: 48948624 

za cenu nejvýše přípustnou 801 525 Kč bez DPH  

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka „Oprava komunikace Pod Landekem”, po ř. č. 119/2019 
  
Usnesení číslo: 01988/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Oprava komunikace Pod Landekem” v k. ú. Petřkovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu s dodavatelem: 

Miroslav Raška-vodovody a kanalizace s.r.o. 
se sídlem: V Korunce 386/34, Heřmanice, 713 00 Ostrava 
IČO: 26843099 

za cenu nejvýše přípustnou 1 657 245,35 Kč bez DPH  

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka „Sportovní areál u ZŠ Bílovecká (PD+AD +IČ) II.”,         
poř. č. 103/2019 
  
Usnesení číslo: 01989/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01621/RM1822/25 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli 
dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 
na vypracování dokumentací a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace 
stavby „Sportovní areál u ZŠ Bílovecká” v k. ú. Svinov, obec Ostrava, s  účastníkem, 
který předložil svou nabídku pod poř. č. 2: 
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ATRIS, s.r.o. 
se sídlem: Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 
IČO: 28608909 

za cenu nejvýše přípustnou 1 878 000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 6 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a uzav ření Smlouvy 
o dílo na „Odstran ění kanaliza čních šachet” v B ělském lese 
  
Usnesení číslo: 01990/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy o dílo na „Odstranění kanalizačních 
šachet” v Bělském lese se zhotovitelem: 

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

za cenu nejvýše přípustnou 188.243,00 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 8 
Veřejná zakázka „Kanalizace Nová B ělá - III. etapa”, po ř. č. 138/2019 
  
Usnesení číslo: 01991/RM1822/29 

(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 „Kanalizace 
Nová Bělá - III. etapa” v k. ú. Nová Bělá a v k. ú. Paskov, obec Ostrava, dle předloženého 
materiálu 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení 
členové: 
1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 
3. Ing. Radek Muťka- odbor investiční 
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4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Ing. František Kolařík - člen ZM 
2. Ing. Petr Gelnar - OVAK a.s. 
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: 31.12.2019
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  
4) zmocňuje 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu 
smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

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

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka „Odkanalizování jižní části Svinova“, po ř. č. 119/2018 
  
Usnesení číslo: 01992/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00732/RM1822/12 
k usnesení č. 01738/RMm1822/3 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

vyloučení účastníka z otevřeného řízení vyhlášeného k veřejné zakázce „Odkanalizování jižní 
části Svinova”, který podal svou nabídku pod poř. č. 2: 
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STASPO, spol. s r.o. 
se sídlem: Těšínská 254, 716 00  Ostrava - Radvanice 
IČO: 41035704 

z důvodu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

na základě návrhu Rozhodnutí zadavatele dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  výběr 
dodavatele a uzavření smlouvy na zhotovení stavby „Odkanalizování jižní části 
Svinova” dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, s účastníkem, který předložil svou nabídku 
pod poř. č. 3: 

HYDROSPOR spol. s r.o. 
se sídlem: Úprkova 3, 702 00  Ostrava - Přívoz 
IČO: 47666374 

za cenu nejvýše přípustnou 57.950.776,10 Kč bez DPH  

  
 

RM_VZ 11 
Veřejná zakázka „Výstavba bytového domu na ul. Janá čkova 
(TDS+BOZP)”, po ř. č. 139/2019 
  
Usnesení číslo: 01993/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výkon odborného 
technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi při realizaci stavby „Výstavba bytového domu na ul. Janáčkova“         
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem:

JUVENFORM s.r.o. 
se sídlem: Tyršova 1438/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 27806596 

za cenu nejvýše přípustnou 582.000,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Stavební úpravy objektu č. p. 75, ul. St řelni ční II.”, 
poř.  č. 117/2019 
  
Usnesení číslo: 01994/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01702/RM1822/26 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy  
č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 
majiteli dle ust. § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, na realizaci stavby „Stavební úpravy objektu č. p. 75, ul. Střelniční 8, 
na pozemku parc. č. 120 v k. ú. Moravská Ostrava”, obec Ostrava, s účastníkem, který předložil 
svou nabídku pod poř. č. 6: 

INTOZA s r.o. 
se sídlem: Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava - Hulváky 
IČO: 258 73 261 

za cenu nejvýše přípustnou 35.796.406,- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 13 
Předchozí souhlas rady m ěsta k pronájmu nemovitosti sv ěřené 
městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky a k nabytí nemovitostí 
do majetku m ěsta 
  
Usnesení číslo: 01995/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
89 

  
k usnesení č. 03605/RM1418/54 
  
Rada města 
  
1) vydává 
  

- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k nabytí: 

• části pozemku parc. č. 2344/1 v k. ú. Polanka nad Odrou, nově označené dle geometrického 
plánu č. 3375-81/2018 jako pozemek parc. č. 2344/11 o výměře 52 m2, pro městský obvod 
Polanka nad Odrou, 
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• části pozemků parc. č. 2344/1 a parc. č. 2348/2, sloučené a nově označené dle geometrického 
plánu č. 3375-81/2018 jako pozemek parc. č. 2344/10 o výměře 272 m2 v k. ú. Polanka 
nad Odrou, pro městský obvod Polanka nad Odrou 

  
2) nevydává 
  

- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (9), písm. u) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k pronájmu: 
• části pozemku parc. č. 736/1 v k. ú. Mariánské Hory za účelem umístění a provozování 
reklamního zařízení, pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky  

  
 

RM_M 43 
Návrh na poskytnutí neinvesti čních dotací z Programu na zachování 
a obnovu kulturních památek a významných m ěstských staveb 
z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01996/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestičních dotací z Programu na zachování a obnovu kulturních 
památek a významných městských staveb z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 
a o uzavření smlouvy s níže uvedenými subjekty (také dle přílohy č. 1), kde výše finančního 
příspěvku je zdůvodněna v příloze č. 3 předloženého materiálu následovně: 

1. Římskokatolická farnost Ostrava – Mariánské Hory, Hozova 484/1, 709 00 Ostrava –
Mariánské Hory, IČO: 62348001 – kostel sv. Bartoloměje 
 
2. Římskokatolická farnost Ostrava – Mariánské Hory, Hozova 484/1, 709 00 Ostrava –
Mariánské Hory, IČO: 62348001 – kostel Panny Marie Královny 
 
3. Římskokatolická farnost Ostrava – Slezská Ostrava, Těšínská 40/91, 709 00 Ostrava – Slezská 
Ostrava, IČO: 45234001 – kostel sv. Josefa 
 
4. Římskokatolická farnost Ostrava – Polanka nad Odrou, 1. Května 329/158, 725 25 Ostrava –
Polanka n. O., IČO: 45210543 
 
5. Římskokatolická farnost Ostrava – Třebovice, V Mešníku 5100/6, 722 00 Ostrava –
Třebovice, IČO: 45210527 
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6. Římskokatolická farnost Ostrava – Zábřeh, Výškovická 3166/124a, 700 30 Ostrava – Zábřeh, 
IČO: 45210446 
 
7. Římskokatolická farnost Ostrava – Kunčičky, Třebízského 445/14, 718 00 Ostrava –
Kunčičky, IČO: 49593714 
 
8. Římskokatolická farnost Ostrava – Radvanice, Těšínská 236/244, 716 00 Ostrava –
Radvanice, IČO: 68308621 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu 

4. SMO Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29  Ostrava

z Programu na zachování a obnovu kulturní památky a významných městských staveb 
z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019 dle přílohy č. 1, kde výše finančního 
příspěvku je zdůvodněna v příloze č. 3 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

sníží neinvestiční transfery na 

§ 3322, pol. 5229, ORJ 210              o částku                                 2 900 tis. Kč 

zvýší neinvestiční transfery na 

§ 3322, pol. 5223, ORJ 210              o částku                                 2 400 tis. Kč 

zvýší převody mezi statuárními městy a jejich městskými obvody, ORJ 120 

§ 6330, pol. 5347, ORJ 120, org. 502, ÚZ 93         o částku             500 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

zvýší převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody 

§ 6330, pol. 4137, ORJ 120, org. 502, ÚZ 93         o částku             500 tis. Kč 

zvýší běžné výdaje 

§ xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93                                          o částku             500 tis. Kč 
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4) ukládá 
  náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení a ke schválení 
bod 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 18.09.2019
 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
  

 
RM_M 32 
Kácení d řevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 01997/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) s kácením 1 ks topolu o obvodu kmene 320 cm rostoucí na pozemku parc. č. 825/1 - ostatní 
plocha, sportoviště a rekreační plocha, k. ú. Poruba, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

b) s kácením 1 ks javoru o obvodu kmene 130 cm rostoucího na pozemku parc. č. 1244/1 -
ostatní plocha, k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c) s kácením 1 ks javoru o obvodu kmene 150 cm rostoucího na pozemku parc. č. 3594/30 -
ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu  

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, 
aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil vyhotovení a podání žádostí o povolení kácení dřevin u příslušných orgánů ochrany 
přírody dle bodu 1a) až 1c) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 16.08.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu žádostí o povolení kácení dřevin dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 16.08.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 42 
Návrh na uzav ření dodatku č. 1 k Dohod ě č. 1244/PR/NJ/2019 
o přeložkách vodních d ěl vyvolaných investi ční výstavbou 
pro OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01998/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 1 Dohody č. 1244/PR/NJ/2019 o přeložkách vodních 
děl vyvolané investiční výstavbou 
mezi vlastníkem vodního díla 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Moravská Ostrava, IČO: 00845451 

a investorem stavby  

OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., se sídlem: 28. října 3346/91, 702 00 
Ostrava, IČO: 289 38 186 

a provozovatelem vodních děl 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské 
Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 451 93 665 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
 

RM_VZ 12 
Návrh na uzav ření smluv o sdružených dodávkách elektrické energie  
a zemního plynu pro objekty v majetku SMO v podnikate lském areálu 
Mošnov se spole čností Letišt ě Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01999/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o sdružených dodávkách elektrické energie č. 19095 a Smlouvy 
o sdružených službách dodávky plynu č. 19096 mezi Statutárním městem Ostrava, 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a  společností Letiště Ostrava, a. s., 
se sídlem č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČO: 26827719, dle přílohy č. 1 
a přílohy č. 2 předloženého materiálu  
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2) ukládá 
  

vedoucímu odboru hospodářské správy 
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s uzavřením Smlouvy o sdružených dodávkách 
elektrické energie č. 19095 a Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu č. 19096 
dle bodu  1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.08.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka „Sociální fond MMO”, po ř. č. 123/2019 
  
Usnesení číslo: 02000/RM1822/29 

(zn.předkl.) 
22 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o  výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu o správě 
zaměstnaneckých výhod v systému Benefit Plus na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 
v rozsahu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu se společností: 

Benefit Management s.r.o. 
Sídlo: Praha 2 - Vinohrady, Lublaňská 689/40, PSČ 12000      
IČO: 27069770  

  
 

• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení č. 01886/RM1822/28, bod 2) ze dne 30. 7. 2019  
 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) Chybné znění: 
  

rada města schvaluje rozpočtové opatření, kterým se 

snižují kapitálové výdaje 
na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8228 o 958 tis. Kč 
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2) Správné znění: 
  

rada města schvaluje rozpočtové opatření, kterým se 

snižují kapitálové výdaje 
na ORJ 230, § 2219, pol. 6122, ÚZ 95, org. 8228 o 958 tis. Kč 

  
 

 

 


