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Přehled usnesení  rady m ěsta dle čísel ze dne: 13.11.2018  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

00004/RM1822/2 RM_M 0 Schválení programu 2. schůze rady města konané 
dne 13.11.2018 

35 

00005/RM1822/2 RM_M 5 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty 
Mgr. Jany Secové, ředitelky Střediska volného 
času Korunka, p.o., do Švýcarska (Neuenburg) 
ve dnech 26.-29.10.2018 

42 

00006/RM1822/2 RM_M 6 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, 
Mgr. Zuzany Bajgarové, náměstkyně primátora, 
a Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, 
do Polska (Szczecin) ve dnech 18.-19.11.2018 

01 

00007/RM1822/2 RM_M 15 Jednostranný zápočet smluvní pokuty z důvodu 
porušení smluvní povinnosti 

28 

00008/RM1822/2 RM_M 16 Návrh na uzavření dohod o plné moci 28 
00009/RM1822/2 RM_M 19 Návrh termínů konání schůzí rady města a zasedání 

zastupitelstva města na 1. pololetí 2019 
28 

00010/RM1822/2 RM_M 17 Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
Slezskému železničnímu spolku ve výši 40 tis. Kč 

09 

00011/RM1822/2 RM_M 2 Návrh na uzavření dohody dle zákona č. 274/2001 
Sb. o vodovodech a kanalizacích na souhlas 
s realizací splaškové kanalizační přípojky 
a napojením na splaškovou kanalizaci 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov, pro spol. ALGECO s.r.o. 

08 

00012/RM1822/2 RM_M 3 Návrh na souhlas s umístěním nadzemního vedení 
NN včetně trafostanice a uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
k pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 

08 

00013/RM1822/2 RM_M 4 Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava od společnosti Asental 
Land, s.r.o. 

08 

00014/RM1822/2 RM_M 7 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 
Svinov a návrh na záměr města směnit nemovité 
věci v k. ú. Krásné Pole, vše obec Ostrava 

08 

00015/RM1822/2 RM_M 8 Návrh na zrušení usnesení č. 09845/RM1418/133 
ze dne 21. 8. 2018, návrh na souhlas vlastníka 
pozemků s provedením stavby v k. ú. Mošnov, 
obec Mošnov a v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice 
pro Moravskoslezský kraj, návrh na souhlas 
vlastníka pozemků s provedením stavby v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov pro Ostrava Airport 
Multimodal Park s. r. o. 

08 
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00016/RM1822/2 RM_M 9 Návrh neodkoupit ocelové podpěry 
na ul. Suderově v Mariánských Horách od DIAMO 
státní podnik, odštěpný závod ODRA 

08 

00017/RM1822/2 RM_M 10 Návrh na záměr pronajmout části pozemků v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov a návrh na záměr 
nepronajmout část pozemku v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 

08 

00018/RM1822/2 RM_M 11 Návrh na svěření propusti městskému obvodu 
Slezská Ostrava a bikesharingových stání 
městským obvodům Slezská Ostrava a Moravská 
Ostrav a Přívoz 

08 

00019/RM1822/2 RM_M 12 Návrh koupit a bezúplatně nabýt spoluvlastnické 
podíly pozemku p. p. č. 624/7, k. ú. Michálkovice, 
obec Ostrava 

08 

00020/RM1822/2 RM_M 18 Návrh směnit pozemky v k. ú. Hošťálkovice, 
obec Ostrava a návrh na uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

08 

00021/RM1822/2 RM_M 20 Návrh na uzavření smlouvy o využívání sportoviště 08 
00022/RM1822/2 RM_MZP 1 Návrh na zrušení komise pro posouzení přihlášek 

do výběrového řízení na obsazení pozice ředitele 
Domova pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, 
příspěvková organizace, IČO: 70631824 

86 

00023/RM1822/2 RM_VZ 1 Návrh smlouvy o poskytování technické podpory 
OptimAccess se společností SODATSW 
spol. s r.o. 

83 

00024/RM1822/2 RM_VZ 2 Objednávka technické podpory 200 licencí 
FourJSGenero od společnosti VERA, spol. s r. o. 

83 

00025/RM1822/2 RM_VZ 3 Nákup bezpečnostního řešení firewall typu 
next-generation firewall od společnosti AutoCont 
CZ a.s. 

83 

00026/RM1822/2 RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Eliminace šíření jmelí bílého - 
PD”, poř. č. 266/2018 

80 

00027/RM1822/2 RM_M 14 Předchozí souhlas k nabytí nemovitostí do majetku 
města 

89 

00028/RM1822/2 RM_M 1 Změna zadávací dokumentace ke koncesnímu 
řízení pro výběr provozovatele vodohospodářské 
infrastruktury statutárního města Ostravy 
v Průmyslové zóně Mošnov 

84 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_M 13 Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti 
v pavilonu K, areálu Černé louky v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 2. sch ůze rady m ěsta konané dne 13.11.2018 
  
Usnesení číslo: 00004/RM1822/2 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 2. schůze rady města konané dne 13.11.2018 

  
 

RM_M 5 
Zpráva ze zahrani ční pracovní cesty Mgr. Jany Secové, ředitelky 
Střediska volného času Korunka, p. o., do Švýcarska (Neuenburg) 
ve dnech 26.-29.10.2018 
  
Usnesení číslo: 00005/RM1822/2 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 10078/RM1418/136 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jany Secové, ředitelky  Střediska volného času 
Korunka, p. o., do Švýcarska (Neuenburg) ve dnech 26.-29.10.2018  

  
 

RM_M 6 
Návrh na schválení zahrani ční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, 
MBA, primátora, Mgr. Zuzany Bajgarové, nám ěstkyn ě primátora, 
a Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., nám ěstka primátora, do Polska (Szczecin) 
ve dnech 18.-19.11.2018 
  
Usnesení číslo: 00006/RM1822/2 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, Mgr. Zuzany Bajgarové, 
náměstkyně primátora, a Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, do Polska (Szczecin) 
ve dnech 18.-19.11.2018 za účelem návštěvy koncertu Janáčkovy filharmonie Ostrava 
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2) schvaluje 
  

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

  
3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 
a náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 04.12.2018
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_M 15 
Jednostranný zápo čet sml uvní pokuty z d ůvodu porušení smluvní 
povinnosti 
  
Usnesení číslo: 00007/RM1822/2 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o jednostranném zápočtu své pohledávky ve výši 453 542,10 Kč, vzniklé ze smluvní 
pokuty splatné dne 4. 11. 2018, specifikované v příloze č. 1 předloženého materiálu, a to vůči 
pohledávkám společnosti Energy Solutions and Savings s.r.o., IČO: 29398151, se sídlem 
Stupkova 952/18, Nová Ulice, 779 00  Olomouc, za statutárním městem Ostrava, 
vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 16 
Návrh na uzav ření dohod o plné moci 
  
Usnesení číslo: 00008/RM1822/2 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dohody o plné moci s: 

Mgr. Radimem Babincem, nar. xxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
a to dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu  
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2) rozhodla 
  

o uzavření Dohody o plné moci s: 

Ing. Martinem Štěpánkem, Ph.D., nar. xxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
a to dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  
3) rozhodla 
  

o uzavření Dohody o plné moci s: 

Mgr. Andreou Hoffmannovou, Ph.D., nar. xxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
a to dle Přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

o uzavření Dohody o plné moci s: 

Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D., nar. xxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
a to dle Přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  
5) rozhodla 
  

o uzavření Dohody o plné moci s: 

Mgr. Kateřinou Šebestovou, nar. xxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
a to dle Přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
6) rozhodla 
  

o uzavření Dohody o plné moci s: 

Mgr. Zuzanou Bajgarovou, nar. xxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
a to dle Přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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RM_M 19 
Návrh termín ů konání sch ůzí rady m ěsta a zasedání zastupitelstva 
města na 1. pololetí 2019 

Usnesení číslo: 00009/RM1822/2 

(zn.předkl.) 
28 

Rada města 

1) schvaluje 
  termíny konání schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na 1. pololetí 2019 

dle předloženého materiálu 

  
 

RM_M 17 
Návrh smlouvy o poskytnutí ne investi ční dotace Slezskému 
železni čnímu spolku ve výši 40 tis. K č 

Usnesení číslo: 00010/RM1822/2 

(zn.předkl.) 
09 

Rada města 

1) rozhodla 
  a) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 40 tis. Kč SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU 

SPOLKU,  IČO: 05424089, se sídlem: Ostravská 661/46, Horní Těrlicko, 735 42  Těrlicko, 
na vypravení mimořádného vlaku po Ostravsko-karvinském revíru dne 17. 11. 2018, 

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

  
2) schvaluje 
  rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í: 

kapitálové výdaje na: 

§ 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 100                               o 40 tis. Kč 

z v ý š í: 

běžné výdaje na: 

§ 3319, pol. 5222, ORJ 0100                                                                  o 40 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

   
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 2 
Návrh na uzav ření dohody dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech 
a kanalizacích na souhlas s realizací splaškové kanal izační přípojky 
a napojením na splaškovou kanalizaci ve vlastnictví s tatutárního m ěsta 
Ostrava v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, pro spol. ALGE CO s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00011/RM1822/2 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření  dohody  dle  zákona  č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů na souhlas s  realizací 
splaškové kanalizační přípojky a napojením na splaškovou kanalizaci ve vlastnictví statutárního 
města Ostrava na pozemku p. p. č. 822/60, ostatní plocha, manipulační plocha, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, v k. ú. Mošnov, obec Mošnov. Napojení bude vybudováno v rámci 
stavby „Depo Mošnov na pozemku p. p. č. 822/60, v k. ú. Mošnov” dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu, 

pro žadatele - investora 
ALGECO s.r.o. 
se sídlem Spytihněv, Olšík 586, PSČ 763 64, 
IČO: 255 20 334 

  
 

RM_M 3 
Návrh na souhlas s umíst ěním nadzemního vedení NN v četně 
trafostanice a uzav ření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného 
břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a. s. 
  
Usnesení číslo: 00012/RM1822/2 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  s umístěním nadzemního vedení  NN  včetně trafostanice na pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1661/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, pro:  

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 

v rámci stavby „Ostrava - Kunčičky, DTS OS-8096, DTS, NN” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu  
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2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování nadzemního vedení NN včetně trafostanice k pozemku: 

parc. č. 1661/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Kunčičky, 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 4 
Návrh nekoupit nemovité v ěci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
od spole čnosti Asental Land, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00013/RM1822/2 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

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

- pozemek parc. č. 4984 
- pozemek parc. č. 4985 

od společnosti Asental Land, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702  00 
Ostrava, IČO 277 69 143 (viz příloha č. 1/1 předloženého materiálu) 

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem koupit nemovitou věc v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 4969/1 

od společnosti Asental Land, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702  00 
Ostrava, IČO 277 69 143 (viz příloha č. 2/1 předloženého materiálu) 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 7 
Návrh na zám ěr města prodat nemovité v ěci v k. ú. Svinov a návrh 
na záměr města sm ěnit nemovité v ěci v k. ú. Krásné Pole, vše obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00014/RM1822/2 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc 
- pozemek parc. č. 1913/17 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Svinov 

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

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc 
- pozemek parc. č. 254/3 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Svinov 

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

  
3) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města směnit nemovité věci 
- část pozemku parc. č. 197/2 o výměře 25 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřenou městskému obvodu Krásné Pole, která je dle geometrického plánu č. 2231- 219/2018 
vyhotoveného pro k. ú. Krásné Pole označena jako pozemek parc. č. 197/2 díl b) v k. ú. Krásné 
Pole, obec Ostrava a sloučena do pozemku parc. č. 197/1 

- část pozemku parc. č. 197/2 o výměře 1 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou 
městskému obvodu Krásné Pole, která je dle geometrického plánu č. 2231-219/2018 
vyhotoveného pro k. ú. Krásné Pole označena jako pozemek parc. č. 197/4 v k. ú. Krásné Pole, 
obec Ostrava 

za 

- část pozemku parc. č. 196/1 o výměře 16 m2 ve vlastnictví žadatele, která je dle geometrického 
plánu č. 2231-219/2018 vyhotoveného pro k. ú. Krásné Pole označena jako pozemek 
parc. č. 196/5 v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava 

- část pozemku parc. č. 197/1 o výměře 9 m2 ve vlastnictví žadatele, která je dle geometrického 
plánu č. 2231-219/2018 vyhotoveného pro k. ú. Krásné Pole označena jako pozemek 
parc. č. 197/1 díl c) v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava a sloučena do pozemku parc. č. 197/2 

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

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 8 
Návrh na zrušení usnesení č. 09845/RM1418/133 ze dne 21. 8. 2018, 
návrh na souhlas vlastníka pozemk ů s provedením stavby v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov a v k. ú. Sedlnice, obec Sedlni ce 
pro Moravskoslezský kraj, návrh na souhlas vlastníka pozemk ů 
s provedením stavby v k. ú. Mošnov, obec Mošnov pro O strava Airport 
Multimodal Park s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 00015/RM1822/2 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) ruší 
  

své usnesení č. 09845/RM1418/133 ze dne 21. 8. 2018 v bodě 1) návrhu usnesení, 
kterým rozhodla o umístění stavby „Multimodální cargo Mošnov - Technická a dopravní 
infrastruktura” na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

  
2) souhlasí 
  

v souladu s ustanovením  § 184a, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, s umístěním stavby „Multimodální cargo Mošnov - Technická a dopravní 
infrastruktura” na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- p. p. č. 1356/5 
- p. p. č. 1356/12 
- p. p. č. 1471/2 
- p. p. č. 1473/1 
vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

- parc. č.  1126 
- parc. č.  1129/11 
- parc. č.  1129/12 
- parc. č.  1129/16 
- parc. č.  1557/1 
- parc. č.  1557/4 
- parc. č.  1557/5 
- parc. č.  1558/3 
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- parc. č.  1558/4 
- parc. č.  1559/5 
vše v  k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice 

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

  
3) souhlasí 
  

v souladu s ustanovením  § 184a, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, s umístěním stavby „Ostrava Airport Multimodal Park - SO 09.1 Vstupní objekt” 
na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 
- p. p. č. 1336/1 
- p. p. č. 1336/7 
- p. p. č. 1339/38 
vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov,  

dle situačního výkresu, který je přílohou č. 4/3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 9 
Návrh neodkoupit ocelové podp ěry na ul. Suderov ě v Mariánských 
Horách od DIAMO státní podnik, odšt ěpný závod ODRA 
  
Usnesení číslo: 00016/RM1822/2 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

nenabýt do vlastnictví statutárního města Ostravy 

2 ocelové podpěry na nichž se nachází svítidlo a vedení veřejného osvětlení, na pozemku 
p. p. č. 2665/4, ost. plocha, jiná plocha v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,  ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, od vlastníka státního podniku DIAMO, odštěpný závod ODRA, 
IČO 00002739, Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava Vítkovice  

  
 

RM_M 10 
Návrh na zám ěr pronajmout části pozemk ů v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
a návrh na zám ěr nepronajmout část pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00017/RM1822/2 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, a to: 
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- p. p. č. 822/47 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 936 m2 

- p. p. č. 822/84 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 144 m2, 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 
právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) rozhodla 
  

že nemá záměr pronajmout část pozemku parc. č. 297/1 - ostatní plocha, dráha o výměře 6 m2

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

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

  
 

RM_M 11 
Návrh na sv ěření propusti m ěstskému obvodu Slezská Ostrava 
a bikesharingových stání m ěstským obvod ům Slezská Ostrava 
a Moravská Ostrav a P řívoz 
  
Usnesení číslo: 00018/RM1822/2 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Slezská Ostrava a městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle ust. čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 
a doplňků, a to: 

1) Městskému obvodu Slezská Ostrava 
- propust na pozemku parc. č. 1848/2 v katastrálním území Kunčičky, obec Ostrava, 
pod inventárním číslem 41998 v pořizovací hodnotě 13.536,- Kč 
- bikesharingové stání na pozemku parc. č. 1275 v katastrálním území Slezská Ostrava, 
obec Ostrava, pod inventárním číslem 168138 v pořizovací hodnotě 64.305,52 Kč 

2) Městkému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
- bikesharingové stání na pozemcích parc. č. 2356/74 a 2356/73 v katastrálním 
území Moravská Ostrava, obec Ostrava, pod inventárním číslem 168136 v pořizovací hodnotě 
128.611,04 Kč 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Slezská Ostrava a městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  
4) svěřuje 
  

pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 
podepsal předávací protokol dle bodu 1) tohoto usnesení za podmínky, že zastupitelstvo města 
rozhodne o svěření majetku městskému obvodu Slezská Ostrava a městskému obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.01.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 12 
Návrh koupit a bezúplatn ě nabýt spoluvlastnické podíly 
pozemku p. p. č. 624/7, k. ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00019/RM1822/2 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit spoluvlastnické podíly pozemku p. p. č. 624/7, k. ú. Michálkovice, 
obec Ostrava, a to od: 

- xxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(spoluvlastnický podíl ve výši 1/6) 
- xxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(spoluvlastnický podíl ve výši 1/6) 

za cenu obvyklou v celkové výši 11.700,00 Kč 
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a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem bezúplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 pozemku p. p. č. 624/7, 
k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to od vlastníka Česká republika, příslušnost hospodařit 
s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, 
sídlo: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 

a s návrhem zahájit jednání ve věci uzavření příslušné smlouvy 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 18 
Návrh sm ěnit pozemky v k. ú. Hoš ťálkovice, obec Ostrava a návrh 
na uzav ření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 00020/RM1822/2 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem směnit v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

část pozemku parc. č. 1318/14 označenou dle geometrického plánu 
1029-451/2015  jako pozemek parc. č. 1318/63 o výměře 22983 m2 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Hošťálkovice 

za 

část pozemku parc. č. 1318/1 označenou dle geometrického plánu č. 1029-451/2015 
jako pozemek parc. č. 1318/64 o výměře 1504 m2 

ve vlastnictví společnosti Financial Found a.s.,  Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava-Přívoz, 
IČO 27825302 

za podmínky, že rozdíl mezi cenami obvyklými předmětů směny zaplatí směnitel statutárnímu 
městu Ostrava ve výši 604.240,- Kč 

a s návrhem uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 
  

na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o  budoucí smlouvě o zřízení služebnosti -
provozování a užívání cyklistické stezky v pozemku: 

parc. č. 1318/2 - orná půda v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, pro: 

Financial Found a.s. 
se sídlem Na Valše 676/18, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO 278 25 302 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  
  
RM_M 20 
Návrh na uzav ření smlouvy o využívání sportovišt ě 
  
Usnesení číslo: 00021/RM1822/2 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o využívání sportoviště 

s 

FC Baník Ostrava, a.s. 
Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 
IČO: 64610128 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_MZP 1 
Návrh na zrušení komise pro posouzení p řihlášek do výb ěrového řízení 
na obsazení pozice ředitele Domova pro seniory Iris, Ostrava- Mariánské 
Hory, p říspěvková organizace, I ČO:70631824 
  
Usnesení číslo: 00022/RM1822/2 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 10407/RMm1418/30 
  
Rada města 
  
1) ruší 
  

bod 5) usnesení rady města č. 10407/RMm1418/30 ze dne 16. 10. 2018, kterým byla zřízena 
komise pro posouzení přihlášek do výběrového řízení na obsazení pozice ředitele Domova 
pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO: 70631824, ve složení: 

1. Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora SMO 

2. Bc. Martin Pražák, předseda Komise sociální, zdravotní a rovné příležitosti rady města 

3. Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

4. Mgr. Olga Pelechová, vedoucí oddělení sociálních služeb 

5. Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS., ředitel Domova Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková 
organizace  

  
2) zřizuje 
  

komisi pro posouzení přihlášek do výběrového řízení na obsazení pozice ředitele Domova 
pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO: 70631824, ve složení: 

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

2. Ing. Radek Baran, ředitel Domova Slunečnice Ostrava, PO, předseda APSS 
Moravskoslezského kraje 

3. Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

4. Mgr. Olga Pelechová, vedoucí oddělení sociálních věcí 

5. Mgr. Bc.Vojtěch Curylo, DiS., ředitel Domova Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková 
organizace 
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RM_VZ 1 
Návrh smlouvy o poskytování technické podpory Optim Access 
se spole čností SODATSW spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 00023/RM1822/2 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o poskytování maintenance a technické 
podpory se společností SODATSW spol. s r.o. se sídlem Slovákova 279/11, Veveří, 602 00 
Brno, IČO 25323989, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 2 
Objednávka technické podpory 200 licencí FourJSGene ro 
od spole čnosti VERA, spol. s r. o. 
  
Usnesení číslo: 00024/RM1822/2 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření objednávky technické podpory 200 licencí FourJSGenero na období od 1. 1. 2019 
do 31. 12. 2019 za celkovou cenu 216 000,- Kč bez DPH od společnosti VERA, spol. s r. o., 
IČO: 62587978, se sídlem Lužná 716/2, Vokovice, 160 00 Praha, 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: 28.12.2018
 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
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RM_VZ 3 
Nákup bezpe čnostního řešení firewall typu next- generation firewall 
od spole čnosti AutoCont CZ a.s. 
  
Usnesení číslo: 00025/RM1822/2 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy se společností 

AutoCont CZ a.s., se sídlem: Hornopolní 3322/34, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, 
IČO 04308697, za cenu nejvýše přípustnou 1 329 000,- bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka „Eliminace ší ření jmelí bílého - PD”, po ř. č. 266/2018 
  
Usnesení číslo: 00026/RM1822/2 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 

prováděcí dokumentace na eliminaci šíření jmelí bílého u stromů rostoucích na pozemcích 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností:

SAFE TREES, s.r.o. 
se sídlem: Hlinky 162/92, Staré Brno, 603 00 Brno 
IČO: 26935287 

za jednotkovou cenu uvedenou v předloženém materiálu 

  
 

RM_M 14 
Předchozí souhlas k nabytí nemovitostí do majetku m ěsta 
  
Usnesení číslo: 00027/RM1822/2 

(zn.předkl.) 
89 

  
k usnesení č. 10471/RMm1418/30 
  
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: 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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• pozemku parc. č. 1850/3 v k. ú. Hošťálkovice, pro městský obvod Hošťálkovice 

• pozemku parc. č. 64 v k. ú. Krásné Pole, pro městský obvod Krásné Pole 

• pozemku parc. č. 202/1 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, pro městský obvod Nová Ves 

  
 

RM_M 1 
Změna zadávací dokumentace ke koncesnímu řízení pro výb ěr 
provozovatele vodohospodá řské infrastruktury statutárního m ěsta 
Ostravy v Pr ůmyslové zón ě Mošnov 
  
Usnesení číslo: 00028/RM1822/2 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

změnu zadávací dokumentace ke koncesnímu řízení pro výběr provozovatele vodohospodářské 
infrastruktury statutárního města Ostravy v Průmyslové zóně Mošnov 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

 

 


