
Statutární město Ostrava 
rada města 

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. 

Strana 1/103  
  

Usnesení 
3. schůze rady města 
konané dne 20.11.2018 

čís. 00029/RM1822/3-00125/RM1822/3 

  
  
  
 

  
  
  
 

____________________________ 

Ing. Tomáš Macura, MBA 
primátor 
  
  
  
  
 

____________________________ 

Mgr. Radim Babinec 
náměstek primátora 
  
  
  
  
 

  
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

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. 

Strana 2/103  
  

Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 20.11.2018 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00029/RM1822/3 RM_M 0 Schválení programu 3. schůze rady města konané 

dne 20.11.2018 

35 

00030/RM1822/3 RM_M 42 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

00031/RM1822/3 RM_M 43 Návrh na souhlasy ke stavbám na pozemcích                  

v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 

sousedních nemovitostí 

84 

00032/RM1822/3 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na poskytování pracovnělékařských služeb 

84 

00033/RM1822/3 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Protipožární nátěr dřevěných 

konstrukcí vyhlídkové věže NR”, poř. č. 203/2018 

84 

00034/RM1822/3 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Oprava střešního pláště ploché 

střechy na ul. Podéště 4”, poř. č. 261/2018 

84 

00035/RM1822/3 RM_VZ 23 Veřejná zakázka „Ostravou na alternativní pohon 

II“ poř. č. 136/2018 

84 

00036/RM1822/3 RM_M 40 Pověření členů zastupitelstva města paní                 

Mgr. Marcely Mrózkové Heříkové a pana 

Richarda Vereše k přijímání projevu vůle 

snoubenců, že spolu vstupují do manželství 

21 

00037/RM1822/3 RM_M 41 Vzdání se funkce přísedících Okresního soudu              

v Ostravě 

21 

00038/RM1822/3 RM_M 31 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra 

Čolase, ředitele Zoologické zahrady a botanického 

parku Ostrava, p.o. do Arménie (Jerevan)                     

ve dnech 28.10.-3.11.2018 

42 

00039/RM1822/3 RM_M 21 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci               

pro projekt “Podpora volnočasových aktivit 

seniorů v MOaP v roce 2019” 

50 

00040/RM1822/3 RM_M 22 Informace o podané žádosti o dotaci na projekt 

“Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku                

v MOb Nová Bělá” z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje 

50 

00041/RM1822/3 RM_M 71 Návrh na souhlas s podáním žádostí o dotaci                  

z Operačního programu Životního prostředí - 

prioritní osy 5, pro projekty instalace nuceného 

větrání s rekuperací odpadního tepla v základních 

školách Slezské Ostravy 

50 

00042/RM1822/3 RM_M 23 Zahájení přípravy a schválení podání žádosti               

o dotaci z Programu na podporu zdravého stárnutí 

v Moravskoslezském kraji na rok 2019 

50 

00043/RM1822/3 RM_M 24 Souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci 

Programu na podporu poskytování sociálních 

služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 

– MPSV státního rozpočtu 

50 
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00044/RM1822/3 RM_M 25 Souhlas s přijetím dotace z programu Interreg V-A 

Česká republika - Polsko pro projekt „Senioři                 

bez hranic” 

50 

00045/RM1822/3 RM_M 33 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše 

Macury, MBA, primátora, a Mgr. Radima 

Babince, náměstka primátora, do SRN (Mnichov) 

ve dnech 08.-10.10.2018 

35 

00046/RM1822/3 RM_M 2 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava                   

za měsíc září 2018 

25 

00047/RM1822/3 RM_M 20 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu dvou psů         

k výkonu služby u Městské policie Ostrava 

25 

00048/RM1822/3 RM_M 46 Změna statutu sociálního fondu zaměstnanců 

statutárního města Ostrava zařazených do městské 

policie Ostrava 

25 

00049/RM1822/3 RM_M 29 Schválení vystavení objednávek Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje              

pro potřeby jednotek sboru dobrovolných hasičů 

statutárního města Ostravy 

01 

00050/RM1822/3 RM_VZ 14 Veřejná zakázka “Pověřenec pro ochranu 

osobních údajů”, poř. č. 206/2018 

01 

00051/RM1822/3 RM_M 47 Žádost občana města o prominutí smluvní pokuty 28 

00052/RM1822/3 RM_M 58 Podněty občana statutárního města Ostravy 28 

00053/RM1822/3 RM_M 59 Žádost společnosti Smart Innovation Center, s.r.o., 

uplatnění nároku na smluvní pokuty - “skelet” 

28 

00054/RM1822/3 RM_M 30 Souhlas s Rozhodnutím a změnou Rozhodnutí                

o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra 

na spolufinancování projektu “Ostrava - 

Pustkovec - Výstavba hasičské zbrojnice” 

38 

00055/RM1822/3 RM_M 49 Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu 

“Cyklistické propojení ul. 17. listopadu, VTP” 

včetně Podmínek rozhodnutí v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu 

38 

00056/RM1822/3 RM_M 3 Výjimka z Generelu veřejného osvětlení 

statutárního města Ostravy 

09 

00057/RM1822/3 RM_M 1 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy v k.ú. Mošnov, obec Mošnov,              

pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

00058/RM1822/3 RM_M 5 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci               

v k.ú. Poruba, návrh na záměr města prodat 

nemovité v k.ú. Přívoz a v k.ú. Poruba, vše obec 

Ostrava 

08 

00059/RM1822/3 RM_M 6 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci              

v k.ú. Moravská Ostrava a v k.ú. Svinov, návrh           

na záměr nepronajmout nemovité věci v k.ú. 

Svinov, vše obec Ostrava 
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00060/RM1822/3 RM_M 7 Návrh na svěření detektorů požáru a detektorů 

oxidu uhelnatého městským obvodům Nová Ves  

a Mariánské Hory a Hulváky 

08 

00061/RM1822/3 RM_M 8 Návrh na záměr pronájmu vodohospodářských 

staveb ve vlastnictví statutárního města Ostrava 

08 

00062/RM1822/3 RM_M 9 Návrh na souhlas s realizací dešťové kanalizace               

a napojením na dešťovou kanalizaci ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava v k. ú. Mošnov, obec 

Mošnov, pro spol. MARPRO STAV s.r.o. 

08 

00063/RM1822/3 RM_M 10 Návrh na budoucí koupi vodovodu v k. ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava a uzavření smlouvy                     

o budoucí kupní smlouvě, smluv o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti, souhlas                             

s přeložkou, spol. Ostrava Development, s.r.o. 

08 

00064/RM1822/3 RM_M 11 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava 

08 

00065/RM1822/3 RM_M 12 Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci              

v k. ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Kunčice, obec 

Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovité 

v k.ú. Slezská Ostrava, v k.ú. Koblov a v k.ú. 

Heřmanice, obec Ostrava 

08 

00066/RM1822/3 RM_M 14 Návrh na souhlas se vstupem na pozemek                     

za účelem provedení kontrolního 

atmogeochemického průzkumu a případného 

měření dynamiky výstupů důlních plynů                       

na povrch pro společnost Green Gas DPB, a.s. 

08 

00067/RM1822/3 RM_M 16 Návrh na záměr města vypořádat spoluvlastnictví 

pozemků v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

a návrh nevyužít předkupní právo k pozemkům             

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 

08 

00068/RM1822/3 RM_M 17 Návrh na záměr města nepronajmout pozemky           

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava za účelem 

umístění staveb a drobného mobiliáře u garáže             

a v k.ú. Přívoz, obec Ostrava za účelem umístění 

reklamního zařízení 

08 

00069/RM1822/3 RM_M 18 Návrh na záměr města směnit pozemky, vše v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava - Karolina II. 

etapa 

08 

00070/RM1822/3 RM_M 19 Návrh na záměr města darovat nemovité věci               

v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava (areál Ostravské 

univerzity), návrh na záměr města směnit 

nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

08 

00071/RM1822/3 RM_M 26 Návrh na souhlas vlastníka pozemků                             

s provedením staveb v k. ú. Mošnov, obec 

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

pro Ostrava Airport Multimodal Park s. r. o. 
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00072/RM1822/3 RM_M 27 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě, 

návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě                

o zřízení věcného břemene, návrh na zřízení 

služebností a uzavření smluv o zřízení služebností 

pro GasNet, s.r.o., fyzickou osobu a DIAMO, 

státní podnik 

08 

00073/RM1822/3 RM_M 28 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv                  

o zřízení služebnosti 

08 

00074/RM1822/3 RM_M 32 Návrh koupit plynovodní přípojky v k. ú. 

Muglinov, obec Ostrava od GasNet, s.r.o. 

08 

00075/RM1822/3 RM_M 35 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. 

Horní Datyně, obec Vratimov, v k.ú. Krásná pod 

Lysou Horou, obec Krásná za nemovité věci v k.ú. 

Stará Bělá, v k.ú. Výškovice u Ostravy, v k.ú. 

Zábřeh nad Odrou, v k.ú. Pustkovec a v k.ú. 

Poruba-sever, vše obec Ostrava 

08 

00076/RM1822/3 RM_M 36 Návrh koupit nebo nekoupit nemovité věci                       

v rámci stavby “Záchytné parkoviště Kolonie 

Jeremenko - ul. Moravská, ul. Místecká” v k.ú. 

Vítkovice, obec Ostrava 

08 

00077/RM1822/3 RM_M 37 Návrh koupit části nemovitých věcí v rámci 

stavby “Cyklotrasa F, U - Kaminského, 

Ječmínkova” v k.ú. Nová Bělá a návrh koupit 

nemovitou věc v k.ú. Pustkovec, vše obec Ostrava 

08 

00078/RM1822/3 RM_M 60 Návrh na záměr města nepronajmout pozemky                

v k.ú. Svinov, obec Ostrava, návrh na souhlas                

s umístěním živočichů 

08 

00079/RM1822/3 RM_M 61 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě                 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

a smlouvy o zřízení služebnosti se společnostmi: 

PODA a.s., OVANET a.s., INTER META 

Ostrava, s.r.o. 

08 

00080/RM1822/3 RM_M 62 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti                      

se společností Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s., PODA a.s. 

08 

00081/RM1822/3 RM_M 63 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy   

o zřízení služebnosti se společností PODA a.s.             

a OVANET a.s. 

08 

00082/RM1822/3 RM_M 64 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu 

ev. č. 2500/2018/MJ ze dne 20.6.2018 Návrh                

na záměr města změnit nájemní smlouvu ev. č. 

3638/2017/MJ ze dne 21.12.2017 

08 

00083/RM1822/3 RM_M 65 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce částí 

pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava     

s Centrem kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, 

08 
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příspěvková organizace 

00084/RM1822/3 RM_M 66 Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava 

08 

00085/RM1822/3 RM_M 68 Návrh na nevyužití předkupního práva ke stavbě           

v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava a návrh města 

neprodat části pozemku v k. ú. Mariánské Hory, 

obec Ostrava 

08 

00086/RM1822/3 RM_M 69 Návrh na uzavření smluv o výpůjčce k pozemkům 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

00087/RM1822/3 RM_M 70 Návrh na záměr města pronajmout plynárenské 

zařízení v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

08 

00088/RM1822/3 RM_M 72 Návrh města neuzavřít smlouvu o výpůjčce 

pozemků včetně budovy č.p. 1674 v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

00089/RM1822/3 RM_M 73 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část 

pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

00090/RM1822/3 RM_M 74 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě               

a zpevněné plochy do pozemku ve vlastnictví 

SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 

nájemní smlouvy k části pozemku v k. ú. Nová 

Ves u Ostravy, obec Ostrava, pro fyzickou osobu 

08 

00091/RM1822/3 RM_M 75 Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava, návrh koupit nemovitou věc v k.ú. 

Radvanice, obec Ostrava 

08 

00092/RM1822/3 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Dodávka vodoměrů“ poř. č. 

213/2018 

08 

00093/RM1822/3 RM_M 44 Návrh na odpis 21 pohledávek statutárního města 

Ostravy 

07 

00094/RM1822/3 RM_M 51 Úprava rozpočtu 07 

00095/RM1822/3 RM_M 52 Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním 

smlouvám o poskytnutí účelových dotací                     

z rozpočtu statutárního města Ostravy obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. 

45 

00096/RM1822/3 RM_M 53 Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE 

ARÉNA, a.s., o poskytnutí účelové dotace                   

z rozpočtu statutárního města Ostravy na Pořízení 

projektové dokumentace pro rekonstrukci zařízení 

vzduchotechniky haly OSTRAVAR ARÉNA 

45 

00097/RM1822/3 RM_M 13 Návrh na poskytnutí mimořádné dotace spolku 

K+K LABYRINT OSTRAVA z.s. 

91 

00098/RM1822/3 RM_M 34 Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy společnosti Olympic 

Festival s.r.o. na uspořádání Olympijského 

festivalu Tokio 2020 v Ostravě 
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00099/RM1822/3 RM_M 67 Rozhodnutí o přijetí dotace, schválení Statutu 

Řídícího výboru a návrh na jmenování nových 

členů Řídícího výboru MAP ORP Ostrava II 

91 

00100/RM1822/3 RM_M 57 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů              

do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum 

Domeček, příspěvková organizace, se sídlem 

Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava - Zábřeh, IČO 

70631956 

40 

00101/RM1822/3 RM_M 45 Návrh na poskytnutí dvou investičních příspěvků 

Městské nemocnici Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 00635162 na pořízení 

zdravotnické techniky z rezervy rozpočtu 

Magistrátu města Ostravy 

40 

00102/RM1822/3 RM_M 54 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě 

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 

Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 00635161 

40 

00103/RM1822/3 RM_M 56 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů                 

do vlastnictví právnické osoby Městská 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace se 

sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - 

Moravská Ostrava, IČO 00635161 

40 

00104/RM1822/3 RM_M 50 Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního 

příspěvku právnické osobě Čtyřlístek - centrum 

pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace 

41 

00105/RM1822/3 RM_M 55 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě Domov 

Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková 

organizace, IČO 70631832, se sídlem Syllabova 

2886/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

41 

00106/RM1822/3 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Svoz a využití biolog. Odpadu  

z kuchyní a stravoven ZŠ a MŠ”, poř. č. 191/2018 

80 

00107/RM1822/3 RM_VZ 12 Vystavení objednávky na upgrade licencí a nákup 

nových softwarových licencí vůči spol. Vidaron 

83 

00108/RM1822/3 RM_VZ 13 VZMR Poskytnutí technické podpory                           

k softwarovým produktům ORACLE 

83 

00109/RM1822/3 RM_M 38 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení 

služebnosti” v souvislosti se stavbou “Doplnění 

VO oblast Hřivnáčova” 

05 

00110/RM1822/3 RM_M 39 Návrh na uzavření “Dohody o ukončení nájmu”              

v souvislosti se stavbou “Tramvajové mosty                  

na ulici Plzeňská” 
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00111/RM1822/3 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu                        

a kanalizace v ul. Hornopolní a Nemocniční 

(PD+AD+IČ)”, poř. č. 220/2018 

05 

00112/RM1822/3 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Odlehčovací stoka Muglinovská 

- osazení uzavírací armatury”, poř.č. 239/2018 

05 

00113/RM1822/3 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Nový příjezd k areálu Planetária 

Ostrava (DÚR+IČ)”, poř. č. 240/2018 

05 

00114/RM1822/3 RM_VZ 10 Veřejná zakázka „Demolice objektu úpravny vod - 

Svinov“ poř. č. 257/2018 

05 

00115/RM1822/3 RM_VZ 11 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

a uzavření objednávky na odstranění objektu 

neznámého vlastníka podpěrného betonového 

sloupu a zavěšeného kabelu v rámci akce “Nábřeží 

Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory” 

05 

00116/RM1822/3 RM_VZ 15 Veřejná zakázka “Oprava kanalizace ul. Blanická 

- Ruskova”, poř. č. 230/2018 

05 

00117/RM1822/3 RM_VZ 16 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu 

Přemyšov - Poruba”, poř. č. 145/2018 

05 

00118/RM1822/3 RM_VZ 17 Veřejná zakázka “Rekonstrukce a modernizace 

Domu kultury Poklad II.”, poř. č. 054/2018 

05 

00119/RM1822/3 RM_VZ 18 Veřejná zakázka “Dostavba kanalizace v ulici 

Hluboká (PD+IČ+AD)”, poř. č. 224/2018 

05 

00120/RM1822/3 RM_VZ 20 Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. Kotkova”, 

poř. č. 248/2018 

05 

00121/RM1822/3 RM_VZ 21 Veřejná zakázka “ÚČOV - rekonstrukce nožových 

uzávěrů”, poř. č. 227/2018 

05 

00122/RM1822/3 RM_VZ 22 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace ul. 

Cihelní, 1. etapa - pasport + monitoring”, poř. č. 

235/2018 

05 

00123/RM1822/3 RM_M 4 Povolení výjimky ze stavební uzávěry kolem SDD 

“Michálkovická vrtná jáma” pro stavbu 

“Technická a dopravní infrastruktura pro RD, ul. 

Sládečkova” v k.ú. Michálkovice 

89 

00124/RM1822/3 RM_M 48 Žádost Farního sboru Českobratrské církve 

evangelické v Ostravě o změnu smluvních termínů 

poskytnuté neinvestiční dotace na zachování               

a obnovu kulturní památky nebo historicky                  

a architektonicky významné stavby pro rok 2018  

a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 

2923/2018/ÚHAaSŘ 

89 

00125/RM1822/3 RM_VZ 3 Soutěž o návrh “KONCERTNÍ HALA MĚSTA 

OSTRAVY”, poř. č. 212/2018 

89 
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Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_VZ 19 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu                    

a kanalizace ul. Čs. legií a nám. Msgre. Šrámka”, 

poř. č. 174/2018 

05 

  RM_M 15 Návrhy na předchozí souhlasy rady města                     

s prodejem, návrh na předchozí souhlas ke zřízení 

smluvního práva předkupního a návrh na souhlas  

s umístěním stavby pro městský obvod 

08 

  
 
 
 
RM_M 0 
Schválení programu 3. schůze rady města konané dne 20.11.2018 
  
Usnesení číslo: 00029/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 3. schůze rady města konané dne 20.11.2018 

  

 
RM_M 42 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00030/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s kácením 3 ks jírovců maďal o obvodech kmenů 146  cm, 203 cm a 187 cm  rostoucích              

na pozemku parc. č. 1104 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava, (pozemek SMO), dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

b) s kácením náletového porostu o šíři 4 m a délce cca 80 cm rostoucího na pozemku parc. 

č. 1147/1 - orná půda , v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice  (pozemek SMO), dle přílohy č.2 

předloženého materiálu 

c) s kácením 1 ks lípy o obvodu kmene 135 cm rostoucí na pozemku parc. č. 1095/35 - ostatní 

plocha, jiná plocha,  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava (pozemek SMO) , dle přílohy č.3 
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předloženého materiálu 

d) s kácením 1 ks borovice o obvodu kmene 188 cm a 6 ks ovocných stromů (pouze všeobecná 

specifikace) o obvodech kmenů 105 cm, 94 cm, 105 cm, 125 cm, 180 cm a 90 cm rostoucích 

na pozemku parc.č. 302/2 - orná půda, k.ú. Hrušov, obec Ostrava a 1 ks vrby křehké trojkmen 

140 cm, 180 cm a 185 cm, 2 ks jabloní o obvodech kmenů 105 cm a 115 cm, 1 ks hrušně              

o obvodu kmene 180 cm a 11 ks bříz bělokorých o obvodech kmenů 127 cm, 89 cm, 88 cm, 

123 cm, 99 cm, 119 cm, 101 cm, 98 cm, 96 cm, 90 cm a 106 cm rostoucích na pozemku parc.č. 

302/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava (pozemky SMO), dle 

přílohy č.4 předloženého materiálu 

e) s kácením 1 ks topolu o obvodu kmene 170 cm rostoucího na pozemku parc.č. 1134 - ostatní 

plocha, jiná plocha, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (pozemek SMO), dle přílohy č.5 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení souhlasů s kácením dřevin dle bodu 1a) - 1d) tohoto usnesení pro žadatele 

uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu, včetně vyhotovení a podání žádosti            

o povolení kácení dřevin a vydání rozhodnutí příslušným správním orgánem dle bodu 1e) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 23.11.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasů s kácením dřevin a žádosti o povolení kácení dřevin u příslušného orgánu 

ochrany přírody dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 23.11.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 43 
Návrh na souhlasy ke stavbám na pozemcích v katastrálním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 00031/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
a) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 85/15 -

 orná půda, k.ú. Proskovice, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby “RD 

JAKOVIDISOVI, PROSKOVICE”,  pro žadatele stavby: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., 

Opavská 6230/29 A, 708 00 Ostrava-Poruba,  na základě plné moci zmocnitele: XXXX 

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XX X 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 495/1 - 

ostatní plocha, k.ú. Heřmanice, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby “Ostrava-

Heřmanice 402/18, příp. NNk”, pro žadatele stavby: NOVPRO FM, s.r.o., Sadová 609, 738 01 

Frýdek-Místek, na základě plné moci zmocnitele: ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín 

IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

c) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 229/6 - 

ostatní plocha, k.ú. Bartovice, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby “Novostavba 

rodinného domu, Ostrava-Bartovice, parc.č.223/6, k.ú. Bartovice”, pro žadatele stavby: XXXX 

XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXX na základě plné 

moci zmocnitele: XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

d) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 518/2 - 

ostatní plocha, k.ú. Nová Ves, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby “Kanalizační 

přípojka pro RD ul. Valašská 265/14, Ostrava”, pro žadatele stavby: XXXXX XXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX, dle přílohy č.4 předloženého materiálu 

e) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 575/2 - 

ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Bartovice, obec Ostrava) s umístěním a realizací 

stavby “Ostrava-Bartovice 573, NN”, pro žadatele stavby: XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXX, na základě plné moci 

zmocnitele: ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 

405 02, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušného souhlasu se stavbou dle bodu 1a) až 1e) tohoto usnesení a s tím 

spojené veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 23.11.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasu se stavbou dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 23.11.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na poskytování 
pracovnělékařských služeb 
  
Usnesení číslo: 00032/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na poskytování pracovnělékařských služeb                     

pro zaměstnance SMO, zařazené do magistrátu, popř. osobám ucházejícím se o zaměstnání 

poskytovateli MUDr. Ivana Krupičková, Prokešovo nám. 7, Ostrava 1, IČO 01416456 za cenu 

nejvýše přípustnou 300 000,-Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 26.11.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Protipožární nátěr dřevěných konstrukcí vyhlídkové 
věže NR”, poř. č. 203/2018 
  
Usnesení číslo: 00033/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

stavebních prací “Protipožární nátěr dřevěných konstrukcí vyhlídkové věže NR” v k. ú. 
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Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

FIRE GROUP s.r.o. 

se sídlem: Malostranská 23, 742 42 Šenov u Nového Jičína 

IČO: 26880822 

za cenu  nejvýše přípustnou: 2 497 200,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Oprava střešního pláště ploché střechy na ul. Podéště 
4”, poř. č. 261/2018 
  
Usnesení číslo: 00034/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Oprava střešního pláště ploché střechy na ul. Podéště 4 v Ostravě-Porubě”, obec Ostrava dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Stavos Stavba a.s. 

se sídlem: U Studia 3189/35, Zábřeh, 700 30 Ostrava 

IČO: 44739494 

za cenu nejvýše přípustnou 1.519.828,27 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 23 
Veřejná zakázka „Ostravou na alternativní pohon II“ poř. č. 136/2018 
  
Usnesení číslo: 00035/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,                 

o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění na dodávku 20 ks nových vozidel                             

na alternativní pohon v rámci projektu „Ostravou na alternativní pohon II“ v rozsahu dle 
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předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
komisi pro otevírání nabídek ve složení 

členové: 

1. Ing. René Bartoš - odbor hospodářské správy 

2. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

3. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Martin Plachta - odbor hospodářské správy 

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

3. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

1. Ing. Břetislav Gibas - tajemník MMO 

2. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

3. Ing. René Bartoš - odbor hospodářské správy 

4. Mgr. Jiří Hudec - odbor strategického rozvoje 

5. Mgr. Richard Váňa - MPO 

6. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

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

3. Martin Plachta - odbor hospodářské správy 

4. Ing. Jiří Cigánek - odbor strategického rozvoje 

5. Bc. Martin Holubčík - MPO 

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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. 

Strana 15/103  
  

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.03.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.03.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_M 40 
Pověření členů zastupitelstva města paní Mgr. Marcely Mrózkové 
Heříkové a pana Richarda Vereše k přijímání projevu vůle snoubenců, 
že spolu vstupují do manželství 
  
Usnesení číslo: 00036/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) pověřuje 

  
paní Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou a pana Richarda Vereše, členy Zastupitelstva města 

Ostravy, k přijímání projevu vůle, že snoubenci spolu vstupují do manželství ve správním 

obvodu statutárního města Ostravy v souladu s ustanovením § 658 odst. 1 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve spojení s ustanovením § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 

Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

  

2) stanoví 

  
aby v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, členové Zastupitelstva města Ostravy Mgr. Marcela Mrózková 

Heříková a Richard Vereš užívali při občanských obřadech ve správním obvodu statutárního 

města Ostravy závěsný odznak se státním znakem České republiky 
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 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA,  

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

RM_M 41 
Vzdání se funkce přísedících Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 00037/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
oznámení stávajících přísedících Okresního soudu v Ostravě paní PhDr. LXXXX 

HXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, a paní JXXX 

KXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, o vzdání                     

se funkce přísedících zastupitelstvu města 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit oznámení dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

RM_M 31 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele 
Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, p.o. do Arménie 
(Jerevan) ve dnech 28.10.-3.11.2018 
  
Usnesení číslo: 00038/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 10391/RMm1418/30 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční   pracovní   cesty Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady                      

a botanického parku Ostrava, p.o. do  Arménie  (Jerevan)  ve dnech 28.10.-3.11.2018 

  

 
 



Statutární město Ostrava 
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RM_M 21 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Podpora 
volnočasových aktivit seniorů v MOaP v roce 2019” 
  
Usnesení číslo: 00039/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy projektu a s podáním žádosti o dotaci na projekt “Podpora 

volnočasových aktivit seniorů v MOaP v roce 2019” v rámci dotačního Programu na podporu 

zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019 vyhlášeného Moravskoslezským 

krajem, IČO 70890692, 28. října 117, 702 18 Ostrava 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako nositele projektu 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci                  

a všech jejích příloh dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy v rámci 

Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019 v případě, že 

zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci pro tento 

projekt 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 20.11.2018 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.12.2019 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 22 
Informace o podané žádosti o dotaci na projekt “Ozdravné pobyty               
pro děti předškolního věku v MOb Nová Bělá” z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 00040/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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 
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1) projednala 

  
informaci o zahájené přípravě a podané žádosti o dotaci projektu pod názvem “Ozdravné 

pobyty pro děti předškolního věku v MOb Nová Bělá” v rámci dotačního programu Ozdravné 

pobyty pro děti předškolního věku (ŽPZ/04/2018) z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

  

2) žádá 

  
městský obvod Nová Bělá 

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

  

 Vyřizuje: Lumír Bahr, T: 30.04.2020 

 starosta Městského obvodu Nová Bělá 

  
 

RM_M 71 
Návrh na souhlas s podáním žádostí o dotaci z Operačního programu 
Životního prostředí - prioritní osy 5, pro projekty instalace nuceného 
větrání s rekuperací odpadního tepla v základních školách Slezské 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00041/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádostí o dotaci z Operačního programu Životního prostředí 

pro projekty instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a to pro projekt “Instalace 

nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v základní škole Bohumínská 1082/72”,                  

pro  projekt “Instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v základní škole 

Škrobálkova 300/51, pro projekt “Instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla                

v základní škole Chrustova 1418/24” a pro projekt “Instalace nuceného větrání s rekuperací 

odpadního tepla v základní škole Pěší 66/1” 

  

2) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava jako nositele projektů 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektů a zajištění předložení žádostí                     

o dotaci a všech jejich příloh pro projekty dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami 

výzvy č. 100 v rámci Operačního programu Životního prostředí - Snížení energetické 

náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie v případě,                       

že zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava rozhodne kladně o předložení žádostí               

o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení  

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 31.01.2019 

 starostka Městského obvodu Slezská Ostrava 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektů dle bodu 1) financování projektů v celkové výši 17 867 tisíc Kč 

(celkové náklady projektu) na zajištění předfinancování projektů v roce 2019 ve výši                         

12 507 Kč, přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 3 752 tisíc Kč, 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektů uvedených v bodě 1) tohoto usnesení                

v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava (rozpočet nositele) dle bodu 

3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: MVDr. Barbora Jelonková, T: 31.12.2019 

 starostka Městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 23 
Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o dotaci z Programu              
na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 00042/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Poznávací zájezdy pro seniory” ke spolufinancování z Programu 

na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019 

  

2) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Kulturní akce a volnočasové aktivity pro seniory”                                     

ke spolufinancování z Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji                     

na rok 2019 

  

3) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Poznávací zájezdy pro seniory” v rámci Programu              

na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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4) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt “Kulturní akce a volnočasové aktivity pro seniory”                   

v rámci Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019 

  

5) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci              

a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 3) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy             

v rámci Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019,              

v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci 

uvedené v bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 20.11.2018 

 starosta městského obvodu Ostrava-Jih 

  
6) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci               

a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 4) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy             

v rámci Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019,                    

v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci 

uvedené v bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 20.11.2018 

 starosta městského obvodu Ostrava-Jih 

  
7) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 3) tohoto usnesení 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.05.2019 

 starosta městského obvodu Ostrava-Jih 

  
8) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 4) tohoto usnesení 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.05.2019 

 starosta městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

RM_M 24 
Souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci Programu na podporu 
poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 
313 – MPSV státního rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 00043/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti městského obvodu Ostrava-Jih o dotaci v rámci Programu na podporu 

poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního 

rozpočtu prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy 

  

2) žádá 

  
městský obvod  Ostrava-Jih 

o zabezpečení veškerých podkladů potřebných pro podání souhrnné žádosti o dotaci 

statutárním městem Ostrava v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu                      

na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z kapitoly 313 - MPSV 

státního rozpočtu a o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář,  

 starosta městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

RM_M 25 
Souhlas s přijetím dotace z programu Interreg V-A Česká republika - 
Polsko pro projekt „Senioři bez hranic” 
  
Usnesení číslo: 00044/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Smlouvy č. ERS-CZ/2018/1578 o financování mikroprojektu typu A realizovaného 

v rámci „Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia“ v programu Interreg V-A 

Česká republika-Polsko, která by měla být uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, 

městským obvodem Ostrava-Jih a poskytovatelem Euroregion Silesia - CZ, se sídlem Horní 

náměstí 382/69, Opava 746 01, IČ: 68941773, na financování projektu “Senioři bez hranic” dle 



Statutární město Ostrava 
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přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.12.2019 

 starosta městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

RM_M 33 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, 
primátora, a Mgr. Radima Babince, náměstka primátora, do SRN 
(Mnichov) ve dnech 08.-10.10.2018 
  
Usnesení číslo: 00045/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 09197/RM1418/128 
k usnesení č. 09998/RM1418/135 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, a Mgr. Radima 

Babince, náměstka primátora, do SRN (Mnichov) ve dnech 08.-10.10.2018 

  

 
RM_M 2 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc září 2018 
  
Usnesení číslo: 00046/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc září 2018 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 20 
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu dvou psů k výkonu služby                 
u Městské policie Ostrava 

(zn.předkl.) 
25 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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Usnesení číslo: 00047/RM1822/3 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

s pronajímatelem IXXXXX RXXXXXX, nar. XXX XXXXXXX, bytem: XXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX, dle přílohy č.1 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

s pronajímatelem EXXXXX SXXXXXXX, nar. XXX XXXXXX, bytem: XXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XX, dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 46 
Změna statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města 
Ostrava zařazených do městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00048/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zrušením 

Statutu sociálního fondu včetně zásad použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců 

statutárního města Ostravy zařazených do městské policie Ostrava schváleného zastupitelstvem 

města dne 26.4.2007 usnesením č. 237/7 

ke dni 31.12.2018 

  

2) souhlasí 

  
se schválením 

 

Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do městské 

policie Ostrava s účinnosti od 1.1.2019 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodů 1) a 2) k projednání a rozhodnutí na jeho jednání 

dne 12.12. 2018 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Harazim, T: 12.12.2018 

 ředitel Městské policie Ostrava 

  
 

RM_M 29 
Schválení vystavení objednávek Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje pro potřeby jednotek sboru dobrovolných 
hasičů statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00049/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na nákup výstrojních součástek pro členy jednotek sboru dobrovolných 

hasičů statutárního města Ostravy v rozsahu dle objednávky HSMO/OBJ/M33/2018 v příloze 

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
vystavení objednávky na nákup zásahové obuvi pro členy jednotek sboru dobrovolných hasičů 

statutárního města Ostravy v rozsahu dle objednávky HSMO/OBJ/M36/2018 v příloze č. 2 

předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
vystavení objednávky na nákup tlakových lahví kompozitních s neomezenou životností                    

pro členy jednotek sboru dobrovolných hasičů statutárního města Ostravy v rozsahu dle 

objednávky HSMO/OBJ/M37/2018 v příloze č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 14 
Veřejná zakázka “Pověřenec pro ochranu osobních údajů”, poř. č. 
206/2018 
  
Usnesení číslo: 00050/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
01 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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k usnesení č. 10257/RM1418/138 
  
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 zajištění služeb souvisejících s výkonem funkce pověřence v souladu s Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (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, 

pro statutární město Ostrava a přidružené organizace, s účastníkem, který předložil svou 

nabídku pod poř. č. 2: 

KLIMUS & PARTNERS s.r.o. 

se sídlem: Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno 

IČO: 03373444 

za cenu nejvýše přípustnou 2 450 000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 47 
Žádost občana města o prominutí smluvní pokuty 
  
Usnesení číslo: 00051/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě žádosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu o prominutí smluvní pokuty ve výši 

10 000,- Kč, na kterou statutárnímu městu Ostrava vzniklo právo z důvodů porušení Smlouvy 

o zápůjčce ev. č. 1156-2018-OŽP vydlužitelkou XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX 

XXXXXX XXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXX XXXX XXX XXX XXXX,                

a to z důvodů dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 58 
Podněty občana statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00052/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

projednat podněty občana statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit podněty občana statutárního města Ostravy dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu 

města k projednání 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 59 
Žádost společnosti Smart Innovation Center, s.r.o., uplatnění nároku             
na smluvní pokuty - “skelet” 
  
Usnesení číslo: 00053/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uplatňovat veškeré nároky statutárního města Ostravy na smluvní pokuty vyplývající z čl. X 

Smlouvy o zániku předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení a smlouvy o úpravě práva              

a povinností mezi jejími účastníky a prohlášení a souhlasy ev. č. 3557/2017/MJ ze dne                  

14. 12. 2017 uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, společností Smart Innovation Center, 

s.r.o., IČO: 65409574, se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno a společností 

RED HOUSE DEVELO/MENT, s.r.o., IČO: 27844960, se sídlem Výstavní 1928/9, Moravská 

Ostrava, 702 00 Ostrava z bankovní záruky poskytnuté Českou spořitelnou, a.s., se sídlem 

Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782, v souladu s příslušnými 

ustanoveními smlouvy uvedené v tomto bodu usnesení, pokud nebudou společností Smart 

Innovation Center, s.r.o. uhrazeny ve lhůtách stanovených ve smlouvě uvedené v tomto bodu 

usnesení 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

odmítnout projednávání úpravy Smlouvy o zániku předkupního práva a zákazu zcizení                           

a zatížení a smlouvy o úpravě práva a povinností mezi jejími účastníky a prohlášení a souhlasy 

ev. č. 3557/2017/MJ ze dne 14. 12. 2017 uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, 

společností Smart Innovation Center, s.r.o., IČO: 65409574, se sídlem: Purkyňova 648/125, 
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Medlánky, 612 00 Brno a společností RED HOUSE DEVELO/MENT, s.r.o., IČO: 27844960, 

se sídlem Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava dle návrhu úprav smluvního 

vztahu společnosti Smart Innovation Center, s.r.o. dle přílohy č. 2 předloženého materiálu                  

z důvodů uvedených v důvodové zprávě a trvat na naplnění smlouvy uvedené v tomto bodu 

usnesení 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 30 
Souhlas s Rozhodnutím a změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace                 
z rozpočtu Ministerstva vnitra na spolufinancování projektu “Ostrava - 
Pustkovec - Výstavba hasičské zbrojnice” 
  
Usnesení číslo: 00054/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace a s Rozhodnutím a změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Ministerstva vnitra se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7, IČO 00007064,                               

na spolufinancování projektu “Ostrava - Pustkovec - Výstavba hasičské zbrojnice” dle přílohy 

č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o přijetí dotace dle Rozhodnutí a změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Ministerstva vnitra se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7, IČO 00007064,                                  

na spolufinancování projektu “Ostrava - Pustkovec - Výstavba hasičské zbrojnice” dle přílohy 

č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 49 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu “Cyklistické propojení ul.  
17. listopadu, VTP” včetně Podmínek rozhodnutí v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu 
  
Usnesení číslo: 00055/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 06753/RM1418/98 
k usnesení č. 07166/RM1418/101 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace na projekt “Cyklistické propojení ul. 17. listopadu, VTP” poskytnuté                        

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Řídícím orgánem - Ministerstvem 

pro místní rozvoj ČR, IČO: 66002222, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1,                        

dle Registrace akce / Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 1 předloženého 

materiálu a dle Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu                                

od poskytovatele dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, IČO: 66002222, Staroměstské 

náměstí 932/6, 110 15 Praha 1 na projekt “Cyklistické propojení ul. 17. listopadu, VTP”                   

dle Registrace akce / Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu                        

a Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_M 3 
Výjimka z Generelu veřejného osvětlení statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00056/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost o projednání výjimky z Generelu veřejného osvětlení statutárního města Ostravy 

  

2) souhlasí 

  
s udělením výjimky z Generelu veřejného osvětlení statutárního města Ostravy dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru dopravy 

informovat o možnosti vypnutí veřejného osvětlení městské obvody a společnost Ostravské 

komunikace, a.s. 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 30.11.2018 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 1 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům             
ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, 
pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00057/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení 2x VN v pozemcích ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

p. p. č. 1339/25 - orná půda, 

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

p. p. č. 1340/46 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1356/12 - trvalý travní porost, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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. 

Strana 30/103  
  

p. p. č. 1471/2 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky souhlasu Správce programu, tj. 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

  

 
RM_M 5 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Poruba, návrh                      
na záměr města prodat nemovité v k.ú. Přívoz a v k.ú. Poruba, vše obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00058/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 

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

- pozemek parc.č. 2801/176 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 

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

-  pozemek parc.č. 2801/23 

  

3) souhlasí 

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

statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a to: 

- pozemek p.č.st. 1113 

- část pozemku p.p.č. 193/4 o výměře 459 m2, dle zákresu v situačním snímku, který je 

přílohou č. 5 předloženého materiálu 

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

  

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

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

- část pozemku parc.č. 951/1 o výměře 667 m2, která je dle geometrického plánu č. 3133-

115/2018 vyhotoveného pro k.ú. Poruba, obec Ostrava, oddělena a nově označena jako 

pozemek parc.č. 951/6, k.ú. Poruba 

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

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 6 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava 
a v k.ú. Svinov, návrh na záměr nepronajmout nemovité věci v k.ú. 
Svinov, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00059/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Moravská Ostrava 

- pozemek parc.č. 2020/6  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava                 

a Přívoz  

  

2) nesouhlasí 

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

- pozemek parc.č. 3461/134 

- pozemek parc.č. 3461/153, jehož součástí je stavba Svinov, č.p. 1133, rod. dům na pozemku 

parc.č.   3461/153 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, bez svěření městskému obvodu 

  

3) rozhodla 
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že nemá záměr pronajmout nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

- pozemek parc.č. 3461/134 

- pozemek parc.č. 3461/153, jehož součástí je stavba Svinov č.p.1133, rod. dům na pozemku 

parc.č. 3461/153, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, bez svěření městskému obvodu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 7 
Návrh na svěření detektorů požáru a detektorů oxidu uhelnatého 
městským obvodům Nová Ves a Mariánské Hory a Hulváky 
  
Usnesení číslo: 00060/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený 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: 

a) Městskému obvodu Nová Ves 

1 ks zařízení autonomní požární detekce a signalizace Honeywell XS 10-CS v pořizovací 

hodnotě 353,92 Kč 

1 ks detektoru oxidu uhelnatého Honeywell XC 100 D-CS v pořizovací hodnotě 707,85 Kč 

b) Městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

55 ks detektoru oxidu uhelnatého Honeywell XC 100 D-CS v pořizovací hodnotě 38.931,75 Kč 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Nová Ves a Mariánské Hory a Hulváky 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 bodů 1) a 2) 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 protokoly dle bodu 1) tohoto usnesení za podmínky, že zastupitelstvo 

města rozhodne o svěření majetku městským obvodům Nová Ves a Mariánské Hory a Hulváky 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.01.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 8 
Návrh na záměr pronájmu vodohospodářských staveb ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00061/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

I. Dokončené investiční akce statutárního města Ostravy  

- Kanalizace jednotná DN 250, DN 300, DN 400, DN 500, DN 600 celkové délky 4 985, 23 m 

včetně 126 kusů kanalizačních šachet DN 1000 a dešťová kanalizace celkové délky 153,8 m 

včetně 5 kusů kanalizačních šachet DN 1000 uložená v pozemcích parc. č. 3818/1, parc. č. 

3118/16, parc. č. 3827/1, parc. č. 3827/7, parc. č. 3827/6, parc. č. 3827/5, parc. č. 1413/6, parc. 

č. 1407, parc. č. 1406, parc. č. 1413/5, parc. č. 1413/4, parc. č. 1413/2, parc. č. 1413/1, parc. č. 

1413/7, parc. č. 1412/3, parc. č. 1392, parc. č. 1315, parc. č. 3491, parc. č. 3495, parc. č. 3488, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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. 

Strana 34/103  
  

parc. č. 3498, parc. č. 3484, parc. č. 3482, parc. č. 3480, parc. č. 3515, parc. č. 3512, parc. č. 

3487/21, parc. č. 3487/3, parc. č. 3818/23, parc. č. 3818/19, parc. č. 1842/1, parc. č. 1846/4, 

parc. č. 1846/3, parc. č. 1830/2, parc. č. 1830/3, parc. č. 1830/1, parc. č. 1831/2, parc. č. 

1838/3, parc. č. 1838/16, parc. č. 1838/14, parc. č. 3827/2,  parc. č. 1344/2, parc. č. 1348/2, 

parc. č. 1352/2, parc. č. 1356/3, parc. č. 1356/5, parc. č. 1358/4, parc. č. 1324/3, parc. č. 

1323/2, parc. č. 1321/9, parc. č. 1319/2, parc. č. 1318/5, parc. č. 3514/11, parc. č. 3516, parc. č. 

3511/12, parc. č. 3509/1, parc. č. 3510, parc. č. 3504/4, parc. č. 3501/3, parc. č. 3499/1, parc. č. 

3496, parc. č. 3492/3, parc. č. 3487/2, parc. č. 3485/3, parc. č. 3486/3, parc. č. 1330/2, parc. č. 

1331/2, parc. č. 1296/2, parc. č. 1302/6, parc. č. 1302/3, parc. č. 1312/3, parc. č. 1314/3, parc. 

č. 3599, parc. č. 3594, parc. č. 3591, parc. č. 3589, parc. č. 3586, parc. č. 3577, parc. č. 3579, 

parc. č. 3575, parc. č. 3576/1, parc. č. 3585/1, parc. č. 1302/5, parc. č. 1302/4, parc. č. 1302/2, 

parc. č. 1302/1, parc. č. 3590/20, parc. č. 3590/25, parc. č. 3590/1, parc. č. 3590/19, parc. č. 

3590/23, parc. č. 3590/21, parc. č. 3590/18, parc. č. 3598/6, parc. č. 1280, parc. č. 3637, parc. 

č. 3559, parc. č. 3561/1, parc. č. 3561/2, parc. č. 3567, parc. č. 3569, parc. č. 3542, parc. č. 

3563/2, parc. č. 3590/14, parc. č. 3590/15, parc. č. 3590/16, parc. č. 3590/17, parc. č. 3571/3, 

parc. č. 3751/33, parc. č. 41/2, parc. č. 3828/1, parc. č. 60, parc. č. 3815/1, parc. č. 57/2, parc. 

č. 56/3, parc. č. 54/1, parc. č. 61, parc. č. 3665, parc. č. 3486/3, parc. č. 1665/5 vše v k. ú. Stará 

Bělá a parc. č. 248/3, parc. č. 272, parc. č. 110/117, parc. č. 110/114 vše v k. ú. Dubina u 

Ostravy, vše obec Ostrava. Stavby byly kolaudovány kolaudačním souhlasem č. 55/18/VH/K 

ze dne 9. 7. 2018. 

- Kanalizace DN 300 celkové délky 42,45 m včetně 1 kusu kanalizační šachty DN 1000 

uložená v pozemcích parc. č. 966/3 a parc. č. 966/4 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava. 

Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 71/18/VH/K ze dne 28. 8. 2018. 

- Stoky DN 200, DN 250, DN 300 celkové délky 1134,79 m včetně 29 kusů kanalizačních 

šachet DN 1000, výtlaku PE 100 D 110 včetně 1 kusu kanalizační šachty DN 1000, propoj 

potrubí DN 300 délky 5,23 m. Na výtlaku je umístěna čerpací stanice STRATE AWALIFT 74 

- 1,5 kW, vysunutá 2 m nad terén se samostatnou vodovodní přípojkou PE 100 D 32 délky 2,72 

m a přípojkou NN délky 173,89 m včetně rozvaděčů a ovládacích prvků přenosu dat. Stavby 

vodního díla byly realizovány na pozemcích parc. č. 1915/1, parc. č. 798, parc. č. 791, parc. č. 

788, parc. č. 799/6, parc. č. 728/20, parc. č. 728/22,  parc. č. 1818/44, parc. č. 1849/4, parc. č. 

1849/2, parc. č. 1849/5, parc. č. 1089/2, parc. č. 1920, parc. č. 1082/5, parc. č. 1080/5, parc. č. 

1077/2, parc. č. 1918, parc. č. 1084/4, parc. č. 1916, parc. č. 936, parc. č. 1922/6, parc. č. 

1922/1, parc. č. 1900/1, parc. č. 1924, parc. č. 958/7, parc. č. 958/6, parc. č. 1917 vše v k. ú. 

Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava. 

Stavby byly kolaudovány kolaudačním souhlasem č. 79/18/VH/K ze dne 11. 9. 2018. 

- Kanalizační stoka S DN 250 celkové délky 127,85 m včetně 4 kusů kanalizačních šachet DN 

1000 uložená v pozemcích parc. č. 265 a parc. č. 244/1 v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec 

Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 77/18/VH/K ze dne 5. 9. 2018. 

 II. Dlouhodobý hmotný majetek, 

který statutární město Ostrava nabylo darovací smlouvou ev. č. 3127/2018/MJ ze dne                         
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13. 9. 2018 od spol. ALPEX servis a.s., a to: 

- Splaškovou kanalizaci DN 250 celkové délky 113,08 m. 

- Vodovodní řad PE D  90 celkové délky 123,44 m včetně 1 kusu podzemního hydrantu. 

Stavby jsou uložené v pozemcích parc. č. 599/3, parc. č. 60/4, parc. č. 644/1, vše v k. ú. 

Polanka nad Odrou, obec Ostrava a kolaudovány kolaudačním souhlasem č. 2/18/VH/K ze dne 

16. 1. 2018. 

  

 
RM_M 9 
Návrh na souhlas s realizací dešťové kanalizace a napojením                       
na dešťovou kanalizaci ve vlastnictví statutárního města Ostrava v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov, pro spol. MARPRO STAV s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00062/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s napojením a realizací dešťové kanalizace na dešťovou kanalizaci ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, které bude vybudováno v rámci stavby Ostrava airport multimodal park 

“Železniční cargo Ostrava Mošnov - I. etapa stavby” a   umístěno v části pozemku                           

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov dle přílohy č. 1A, č. 1B předloženého materiálu, a to: 

- p. p. č. 1332/20 - trvalý travní porost, 

za podmínek správce vodohospodářského majetku  společnosti Severomoravské vodovody 

a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00, Ostrava, IČO: 

45193665, uvedených ve stanovisku k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení a stavební 

záměr  dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

a  s vydáním souhlasu s napojením  a realizací dešťové kanalizace  dle přílohy č. 5 

předloženého materiálu 

pro žadatele -  investora 

MARPRO STAV s.r.o. 

se sídlem Železniční 469/4, 779 00 Olomouc 

IČO: 278 43 556 
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RM_M 10 
Návrh na budoucí koupi vodovodu v k. ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti, souhlas s přeložkou, spol. Ostrava 
Development, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00063/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o budoucí koupi vodovodu  D 90 v celkové předpokládané délce 61,35 m, který bude uložen             

v pozemcích v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 1/1, a to: 

- parc. č. 917/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 610/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

a uzavřít  smlouvu o budoucí kupní smlouvě  dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s budoucím prodávajícím 

Ostrava Development, s.r.o. 

Varšavská 951/114, Hulváky, 709 00 Ostrava, 

IČO: 27623971 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč + DPH v zákonné výši 

Stavební objekt bude realizován v rámci stavby “Novostavba 7-mi řadových domů na p. č. 916 

a 917/1 v k. ú. Slezská Ostrava”. 

  

2) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě – zřízení, provozování a údržby vodovodu D 90 k pozemku: 

parc. č. 917/1 – zahrada 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

Ostrava Development, s. r. o. 

se sídlem Varšavská 951/114, Hulváky, 709 00 Ostrava 

IČO 276 23 971, 
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dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

za podmínky, že bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě na vodovod D 90 uvedená    

v bodě 1) návrhu usnesení 

  

3) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě – zřízení, provozování a údržby vodovodu D 110, splaškové kanalizace DN 250 

a jednotné kanalizace DN 400 k pozemkům: 

parc. č. 916 – ostatní plocha, jiná plocha 

parc. č. 917/1 – zahrada 

oba v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

Ostrava Development, s. r. o. 

se sídlem Varšavská 951/114, Hulváky, 709 00 Ostrava 

IČO 276 23 971, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s přeložením zařízení veřejného osvětlení ve vlastnictví statutárního města Ostrava v rámci 

stavby “Novostavba 7-mi řadových domů na p. č. 916 a 917/1 v k. ú. Slezská Ostrava”, 

stavební objekt SO 33 Přeložka VO. Přeložením  zařízení veřejného osvětlení dojde                          

k přemístění dvou kusů sloupů veřejného osvětlení a přemístění kabelu veřejného osvětlení                   

v pozemku parc. č. 610/1 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

dle koordinačního situačního výkresu - viz příloha č. 6 předloženého materiálu 

pro žadatele 

Ostrava Development, s. r. o. 

se sídlem Varšavská 951/114, Hulváky, 709 Ostrava 

IČO 276 23 971 
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RM_M 11 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00064/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to část pozemku p.p.č. 

432/4, zahrada, o výměře 102 m2, která je dle geometrického plánu č. 2141-161/2018 oddělena 

a nově označena jako pozemek p.p.č. 432/33, ost. plocha, ost. komunikace, 

od vlastníka 

XXXXXXXXX XXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, za cenu obvyklou ve výši 42.600,00 Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to část pozemku p.p.č. 

476/2, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 37 m2, která je dle geometrického plánu č. 2141-

161/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 476/3, ost. plocha, ost. komunikace, 

od vlastníků 

manželé XXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX a XXXXXX XXXXXXXXX, rok 

narození XXXX, oba bydliště XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou ve výši 15.450,00 Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

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

- část pozemku p.p.č. 427/17, zahrada, o výměře 11 m2, která je dle geometrického plánu č. 

2142-162/2018 oddělena a označena jako díl d), 

od vlastníka 
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XXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, za cenu obvyklou ve výši 4.460,00 Kč 

a dále 

- část pozemku p.p.č. 427/18, zahrada, o výměře 7 m2, která je dle geometrického plánu č. 

2142-162/2018 oddělena a označena jako díl e), 

od vlastníka 

XXXX XXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX za cenu obvyklou ve výši 

2.830,00 Kč 

oba díly dle geometrického plánu č. 2142-162/2018 sloučené a nově označené jako pozemek 

p.p.č. 427/20, ost. plocha, ost. komunikace 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovité věci, uvedené v bodu 

1) až 3) usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 

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

a doplňků, za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude                      

do svého vlastnictví 

  

5) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovité věci, uvedené v bodu 1) až 3) usnesení, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 

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

za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 12 
Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava  
a v k.ú. Kunčice, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat 
nemovité v k.ú. Slezská Ostrava, v k.ú. Koblov a v k.ú. Heřmanice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00065/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,                     

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- část pozemku parc. č. 4335/1, o výměře 573 m2, dle geometrického plánu č. 4188-241/2017 

oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 4335/4, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

za 

- pozemek parc. č. 704/2 v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, ve vlastnictví žadatele (viz příloha č. 

1/1) 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,                       

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- část pozemku parc. č. 4335/1, o výměře 573 m2, dle geometrického plánu č. 4188-241/2017 

oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 4335/4, ostatní plocha, jiná plocha (viz 

příloha č. 1/1) 

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Koblov, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- část pozemku parc. č. 2032, o výměře 57 m2, dle geometrického plánu č. 1091-138/2012 

oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 2032/2, ostatní plocha, ostatní 

komunikace (viz příloha č. 2/3) 
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4) nesouhlasí 

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

statutárního města Ostravy, a to: 

- část pozemku p.p.č. 337/128, o výměře 13 m2, nesvěřenou městskému obvodu Slezská 

Ostrava, dle snímku (viz příloha č. 3/1) 

- část pozemku p.p.č. 472/13, o výměře 88 m2,  svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava 

(viz příloha č. 3/1)  

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 14 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemek za účelem provedení 
kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření 
dynamiky výstupů důlních plynů na povrch pro společnost Green Gas 
DPB, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00066/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 141/16 - orná půda, 

p. p. č. 491/16 - ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 531/13 - trvalý travní porost, 

p. p. č. 531/14 - trvalý travní porost, 

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření 

dynamiky výstupů důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 “Komplexní řešení 

problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 
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Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 00494356 

  

2) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. č. st. 170/1 - zastavěná plocha a nádvoří, 

p. č. st. 623 - zastavěná plocha a nádvoří, 

p. p. č. 394/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

p. p. č. 904/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření 

dynamiky výstupů důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 “Komplexní řešení 

problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 00494356 

  

 
RM_M 16 
Návrh na záměr města vypořádat spoluvlastnictví pozemků                          
v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a návrh nevyužít předkupní 
právo k pozemkům v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00067/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města vypořádat spoluvlastnické podíly k pozemkům parc. č. 744/1 a 3973 

v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, přičemž statutární město Ostrava vlastní 

spoluvlastnický podíl ve výši 5/6, svěřeno městskému obvodu Polanka nad Odrou, obec 

Ostrava, a to tak, že po provedení vypořádání výlučným vlastníkem: 

- části pozemku parc. č. 744/1 díl a o výměře 175 m2 a části pozemku parc. č. 3973 díl c                  

o výměře 258 m2, které byly dle geometrického plánu č. 3294-80/2017 ze dne 21. 11. 2017,  

sloučeny do nově vzniklého pozemku parc. č. 3973/4 o výměře 433 m2 se stane XXXXXXX 
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XXXXX 

- části pozemku parc. č. 744/1 díl b o výměře 4 m2 a části pozemku parc. č. 3973 díl d                        

o výměře 10 m2, které byly dle téhož geometrického plánu sloučeny do nově označeného 

pozemku parc. č. 3973/5 o výměře 14 m2 se stane statutární město Ostrava 

- části pozemku parc. č. 3973 o výměře 1335 m2 dle téhož geometrického plánu nově 

označeného jako pozemek parc. č. 3973/1 se stane statutární město Ostrava 

- části pozemku parc. č. 744/1 dle téhož geometrického plánu nově označeného jako pozemek 

parc. č. 744/1 o výměře 819 m2 se stane statutární město Ostrava 

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem nevyužít předkupní právo k pozemkům: 

- parc. č. 341/9 

- parc. č. 341/16 

- parc. č. 341/17 

- parc. č. 341/43 

- parc. č. 341/44 

- parc. č. 3153/7 

 vše v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, dle §101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování            

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

  

3) souhlasí 

  
s návrhem na vydání potvrzení o zániku předkupního práva k pozemkům dle bodu 2) návrhu 

usnesení,  dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

  

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 17 
Návrh na záměr města nepronajmout pozemky v k.ú. Mariánské Hory, 
obec Ostrava za účelem umístění staveb a drobného mobiliáře u garáže 
a v k.ú. Přívoz, obec Ostrava za účelem umístění reklamního zařízení 
  
Usnesení číslo: 00068/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
že město nemá záměr pronajmout 

část pozemku parc. č. 237/6 - ostatní plocha, zeleň o výměře 107 m2 v k. ú. Mariánské Hory, 

obec Ostrava, ani jeho jinou část z celkové výměry 229 m2, 

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

  

2) rozhodla 

  
že město nemá záměr pronajmout 

 

část pozemku parc. č. 103/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 v k. ú. Přívoz, 

obec Ostrava 

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

  

 
RM_M 18 
Návrh na záměr města směnit pozemky, vše v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava - Karolina II. etapa 
  
Usnesení číslo: 00069/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 2356/ZM1418/36 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem zrušit usnesení zastupitelstva města č. 2356/ZM1418/36 ze dne 20. 6. 2018, které je 

přílohou č.  1 předloženého materiálu v plném rozsahu 
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2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit pozemky, a to: 

pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz, které jsou dle geometrického plánu č. 5892 - 72/2018 označené takto: 

část pozemku parc. č. 266/3 o výměře 64 m2  díl p 

pozemek parc. č. 266/8 

pozemek parc. č. 244/41 

část pozemku parc. č. 266/7 o výměře 20 m2 díl u a díl q 

část pozemku 233/1 o výměře 441  m2 díl x 

část pozemku 244/42 o výměře 402 m2 díl y, 

které budou sloučeny do pozemku parc. č. 244/38 

část pozemku parc. č. 244/43 o výměře 78 m2 díl p1 

část pozemku parc. č. 3457/15 o výměře 695 m2 díl n1 

část pozemku parc. č. 3457/14 o výměře 535 m2 díl l1 

část pozemku parc. č. 3463/3 o výměře  666 m2 díl m1 

část pozemku parc. č. 229/2 o výměře 172 m2 díl  t1 

část pozemku parc. č. 3463/23 o výměře 206 m2  díl a1 

část pozemku parc. č. 244/47 o výměře 30 m2 díl n2 

část pozemku parc. č. 244/37 o výměře 10  m2 díl r1, 

které budou sloučeny do pozemku parc. č. 3457/15 

část pozemku parc. č. 3463/3 o výměře 850 m2 díl y1 

část pozemku parc. č. 3463/45 o výměře 13 m2 díl g2 

část pozemku parc. č. 3463/44 o výměře 434 m2 díl h2 

část pozemku parc. č. 3463/25 o výměře 264 m2 díl l2 

které budou sloučeny do pozemku parc. č. 3463/75 

část pozemku parc. č.  3463/3 o výměře  1617 m2 díl z1 

část pozemku parc. č. 3463/45 o výměře  599 m2 díl a2 

část pozemku parc. č. 3463/44 o výměře 197 m2 díl d2 a díl c2 

které budou sloučeny do pozemku parc. č. 3463/76 

část pozemku parc. č. 3463/3 o výměře 2 m2 

která bude nově označena jako pozemek parc. č. 3463/77 

část pozemku parc. č. 3463/3 o výměře 156 m2 díl d1 

který bude sloučen do pozemku parc. č. 3463/2 
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za 

pozemky ve vlastnictví New Karolina Residential Development II s.r.o., se sídlem Dlouhá 

562/22, Lazce, 779 00 Olomouc, IČO 043 98 343, které jsou dle geometrického plánu č. 5892 - 

72/2018 označené takto: 

část pozemku parc. č. 3457/21 o výměře 317 m2 díl b 

část pozemku parc. č. 244/38 o výměře 797 m2 díl e a díl c 

část pozemku parc. č. 256 o výměře 438 m2 díl d 

část pozemku parc. č. 244/54 o výměře 20 m2 díl f 

pozemek parc. č. 244/44   

které budou sloučeny do pozemku parc. č. 3457/21 

část pozemku parc. č. 4246/40 o výměře 1 m2 díl g 

pozemek parc. č. 4246/37 

které budou sloučeny do pozemku parc. č. 4246/37 

část pozemku parc. č. 4246/40 o výměře 627  m2 díl h 

část pozemku parc. č. 3457/22 o výměře 15 m2 díl l + j 

které budou sloučeny do pozemku parc. č. 4246/40 

část pozemku parc. č. 244/38 o výměře 300 m2 díl s + c1, 

která bude nově označena jako pozemek parc. č. 266/7 

část pozemku parc. č. 3457/16 o výměře 113 m2 díl i1 

část pozemku parc. č. 3463/27 o výměře 175 m2 díl g1 

pozemek parc. č. 3463/28 

část pozemku parc. č. 3463/2  o výměře 3017 m2 h1, 

které budou sloučeny do pozemku parc. č. 3463/27 

část pozemku parc. č. 3463/2  o výměře 883 m2 

která bude nově označena jako pozemek parc. č. 3463/78 

pozemek parc. č. 3463/43 

pozemek parc. č. 4246/12 

pozemek parc. č. 3378 

pozemek parc. č. 4173/13 

pozemek parc. č. 3457/45 

pozemek parc. č. 4246/32 

pozemek parc. č. 4246/33 
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a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

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 19 
Návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec 
Ostrava (areál Ostravské univerzity), návrh na záměr města směnit 
nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00070/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit 

níže uvedené nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému 

obvodu Stará Bělá, a to: 

-  část pozemku parc.č. 626, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 28 m2, označena jako díl a) 

-  část pozemku parc.č. 626, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 22 m2, označena jako díl 

b)   

sloučené a včleněné dle geometrického plánu č. 3375-244/2018, vyhotoveného pro k.ú. Stará 

Bělá  do pozemku parc.č.  977/3, ost. plocha, ost. komunikace    

za 

pozemek ve vlastnictví fyzické osoby 

- parc.č. 3590/15 , ost. plocha, ost. komunikace o výměře 54 m2 v k.ú. Stará Bělá  

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

  

2) ukládá 
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náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 26 
Návrh na souhlas vlastníka pozemků s provedením staveb v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov a v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, pro Ostrava 
Airport Multimodal Park s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 00071/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

předpisů, s umístěním stavby “Ostrava Airport Multimodal Park - IO 05 přípojka plynu”                   

na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- p. p. č. 1336/7 

- p. p. č. 1339/5 

- p. p. č. 1340/21 

- p. p. č. 1340/99 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov,  

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

  

2) souhlasí 

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

předpisů, s umístěním stavby “Ostrava Airport Multimodal Park - IO 22.1 železniční svršek            

a spodek” na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- parc. č. 1122/59 

- parc. č. 1129/6 

- parc. č. 1129/30 

 vše v  k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice 

dle situačního výkresu, který je přílohou č. 4/1  předloženého materiálu 
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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 - IO 22.6 Elektroohřev 

výhybek” na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- parc. č. 1122/59 

- parc. č. 1127/4 

- parc. č. 1129/6 

- parc. č. 1129/30 

- parc. č. 1129/31 vše v  k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice 

- p. p. č. 1331/12 

- p. p. č. 1331/13 

- p. p. č. 1332/25 

- p. p. č. 1332/26 

- p. p. č. 1332/27 

- p. p. č. 1332/29 

- p. p. č. 1332/30 

- p. p. č. 1332/31 

- p. p. č. 1336/1 

- p. p. č. 1336/8 

- p. p. č. 1336/9 

- p. p. č. 1339/38 

- p. p. č. 1340/26 

- p. p. č. 1340/27 

- p. p. č. 1340/28 

- p. p. č. 1340/96 

- p. p. č. 1340/100 

- p. p. č. 1340/101 

- p. p. č. 1340/105 

- p. p. č. 1366/20 

- p. p. č. 1366/22 

- p. p. č. 1366/23 

- p. p. č. 1366/24 

- p. p. č. 1441/1 

- p. p. č. 1441/5 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

dle situačního výkresu, který je přílohou č. 4/2  předloženého materiálu 
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RM_M 27 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě, návrh na uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, návrh                     
na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností                         
pro GasNet, s.r.o., fyzickou osobu a DIAMO, státní podnik 
  
Usnesení číslo: 00072/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním NTL plynovodu do pozemku parc. č. 1567 - ostatní plocha, ostatní komunikace               

a NTL plynovodu včetně 26 ks plynovodních přípojek do pozemku parc. č. 1649/1 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace vše v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

pro: 

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

v rámci stavby “REKO MS Ostrava Poruba Gen. Sochora +3” 

  

2) rozhodla 

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

a provozování NTL plynovodu v pozemku parc. č. 1567 - ostatní plocha, ostatní komunikace               

a NTL plynovodu včetně 26 ks plynovodních přípojek v pozemku parc. č. 1649/1 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace vše v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy s budoucím oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

provozování a údržby vodovodní přípojky  k pozemku ve vlastnictví statutárního města 
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Ostravy: 

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

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

MXXXXX DXXXXXX, datum narození XXX XXX XXXX 

bydlištěm XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

provozování a udržování bezpečnostního prvku  “Kutací jáma č. 7 ” k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 5312/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

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

DIAMO, státní podnik 

se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem 

IČO 000 02 739 

a 

vedlejším účastníkem  

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 004 94 356 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 28 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 00073/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 100/2              

v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

– zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky k pozemku: 

parc. č. 100/136 – ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

ORIO Morava a.s. 

se sídlem Horní 288/67, Dubina, 700 30 Ostrava 

IČO 276 64 589, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch oprávněných a uzavřít smlouvu o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě – zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky k pozemku: 

parc. č. 1655 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, 

s oprávněnými: 

XXXXXX XXXXXoš, datum narození XXX XXX XXXX 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXy, 

XXXXX XXXXXXXXá, datum narození XXX XX XX80 

bydliště XXXXXX XX XX XXXX XXX XX XXXXXň, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch každého vlastníka pozemků parc. č. 4712/1, 

parc. č. 4712/2, parc. č. 4712/3, parc. č. 4712/4, parc. č. 4712/6, všechny v k. ú. Pustkovec, 

obec Ostrava, a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti užívání části pozemku pro přístup                     
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a příjezd k pozemkům parc. č. 4712/1, parc. č. 4712/2, parc. č. 4712/3, parc. č. 4712/4, parc. č. 

4712/6, všechny v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, k pozemku: 

parc. č. 4625/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

Bytové družstvo Krásnopolská 

se sídlem Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČO 017 10 893, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch každého vlastníka pozemků p. p. č. 306/70,             

p. č. st. 1683, oba v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – 

zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky a užívání části pozemku pro přístup                      

a příjezd k pozemkům p. p. č. 306/70, p. č. st. 1683, oba v k. ú. Muglinov, obec Ostrava,          

k pozemku: 

p. p. č. 306/1 – ovocný sad 

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

s oprávněnými: 

manželé 

XXXXXXX XXXXk, datum narození XXX XX XXXX 

XXXXXX XXXXXXXá, datum narození XXX XX XXXX 

oba bydliště X XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXov, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 32 
Návrh koupit plynovodní přípojky v k. ú. Muglinov, obec Ostrava                 
od GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00074/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
koupit plynovodní přípojky k nemovitostem ve vlastnictví statutárního města Ostrava 

umístěným na pozemcích p. č. st. 355, 354 a 353 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, jedná se                   

o 3ks  NTL přípojky, ocel 50 celkové délky 11,7 m, dle návrhu kupní smlouvy, která je 

přílohou č. 3 předloženého materiálu 

a uzavřít kupní smlouvu 

s GasNet, s.r.o. 

Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

za dohodnutou kupní cenu 100,- Kč 

Zdůvodnění ceny 

Z ohledem na výši dohodnuté kupní ceny 100,- Kč a z důvodu hospodárnosti odbor majetkový 

MMO nenechal vypracovat znalecký posudek, jehož vyhotovení by stálo nejméně 3.000,- Kč. 

  

 
RM_M 35 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Horní Datyně, obec 
Vratimov, v k.ú. Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná za nemovité 
věci v k.ú. Stará Bělá, v k.ú. Výškovice u Ostravy, v k.ú. Zábřeh                  
nad Odrou, v k.ú. Pustkovec a v k.ú. Poruba-sever, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00075/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to 

- pozemek parc.č. 328/2 v k.ú. Horní Datyně, obec Vratimov 

- pozemek parc.č. 334/2 v k.ú. Horní Datyně, obec Vratimov 

- část pozemku parc.č. 1970 o výměře 25 m2, která je dle geometrického plánu č. 1343-

127/2014 vyhotoveného pro k.ú. Krásná pod Lysou Horou označena jako pozemek parc.č. 

2674/39 v k.ú. Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná 

- část pozemku parc.č. 1970 o výměře 294 m2, která je dle geometrického plánu č. 1343-

127/2014 vyhotoveného pro k.ú. Krásná pod Lysou Horou označena jako pozemek parc.č. 

2674/42 v k.ú. Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná 

- část pozemku parc.č. 1972/1 o výměře 1303 m2, která je dle geometrického plánu č. 1343-

127/2014 vyhotoveného pro k.ú. Krásná pod Lysou Horou označena jako pozemek parc.č. 
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2674/40 v k.ú. Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná 

- část pozemku parc.č. 1972/2 o výměře 118 m2 , která je dle geometrického plánu č. 1343-

127/2014 vyhotoveného pro k.ú. Krásná pod Lysou Horou označena jako pozemek parc.č. 

2674/38 v k.ú. Krásná pod Lysou Horou, obec Krásná 

za 

nemovité věci ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu mají Lesy 

České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, 

IČO 42196451 a to 

- pozemek parc.č. 3755 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

- pozemek parc.č. 734/1 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 

- pozemek p.p.č. 1403/3 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

- pozemek p.p.č. 1403/4 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

- pozemek p.p.č. 1403/5 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

- pozemek p.p.č. 1401/7 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

- pozemek p.p.č. 1401/12 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

- pozemek parc.č. 2058 v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava 

- část pozemku parc.č. 3525/1 o výměře 437 m2 v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, dle 

geodetického zaměření v katastrální mapě, které je přílohou č. 4 předloženého materiálu 

  

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 36 
Návrh koupit nebo nekoupit nemovité věci v rámci stavby “Záchytné 
parkoviště Kolonie Jeremenko - ul. Moravská, ul. Místecká” v k.ú. 
Vítkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00076/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) nesouhlasí 

  
s návrhem koupit nemovité věci a to 

- pozemek parc.č. 156/2 

- pozemek parc.č. 156/5, 

oba v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

od vlastníka 

XXXX XXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

za sjednanou kupní cenu ve výši 1.025.000,-Kč a uzavřít kupní smlouvu, dle přílohy č. 5 

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: 12.12.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 37 
Návrh koupit části nemovitých věcí v rámci stavby “Cyklotrasa F, U - 
Kaminského, Ječmínkova” v k.ú. Nová Bělá a návrh koupit nemovitou 
věc v k.ú. Pustkovec, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00077/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit části nemovitých věcí v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku parc.č. 1653/4 o výměře 19 m2, která je dle GP č. 1618-81/2018 vyhotoveného 

pro k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1653/45, 

k.ú. Nová Bělá  

- část pozemku parc.č. 1655/1 o výměře 27 m2, která je dle GP č. 1618-81/2018 vyhotoveného 

pro k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 1655/6, k.ú. 

Nová Bělá 

- část pozemku parc.č. 1656/13 o výměře 256 m2, která je dle GP č. 1618-
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81/2018 vyhotoveného pro k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, oddělena a nově označena jako 

pozemek parc.č. 1656/23, k.ú. Nová Bělá 

od vlastníka 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX, za sjednanou kupní cenu v celkové 

výši   166.100,- Kč a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě tohoto materiálu. 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava,  a to pozemek 

parc.č. 4625/14 od níže uvedených podílových spoluvlastníků: 

- podíl ve výši 1/2 od BXXXX EXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX  

- podíl ve výši 1/2 od SXXXXX WXXXXX, XXX XXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXX  

za cenu obvyklou v celkové výši 55.500,- Kč, přičemž každý ze spoluvlastníků obdrží částku 

ve výši 27.750,- Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 7 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: 12.12.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 60 
Návrh na záměr města nepronajmout pozemky v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava, návrh na souhlas s umístěním živočichů 
  
Usnesení číslo: 00078/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o záměru města nepronajmout pozemek parc. č. 3461/153 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož 

součástí je budova s č.p. 1133 a pozemek parc. č. 3461/134 - ostatní plocha, zeleň vše 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním živočichů na pozemku parc. č. 936/3 - lesní pozemek v k. ú. Stará Plesná, obec 

Ostrava, v rámci biologického dozoru záměru “Třebovice - Hoštice, odb. Martinov vedení 

V681/682, 683, IE-12-8001893” za stanovení těchto podmínek: 

- Žadatel oznámí alespoň 7 dní předem správci lesa den započetí přenosu zvířat. Taktéž žadatel 

písemně oznámí správci lesa den, kdy ukončil přenos zvířat, a to bez zbytečného odkladu. 

Správcem lesního pozemku parc. č. 936/3 v k.ú. Stará Plesná je právnická osoba: Ostravské 

městské lesy a zeleň, s.r.o., IČ: 258 16 977, se sídlem A. Brože 2/3124, 700 30 Ostrava-Zábřeh 

- Žadatel vyhotoví z přenosu obojživelníků a plazů písemnou zprávu obsahující: den zahájení                 

a ukončení transferů živočichů, druhové označení a počty transferovaných jednotlivců                       

a specifikace místa umístění 

Zpráva bude zaslána MMO OOŽP do jednoho měsíce od ukončení transferu. 

  

 
RM_M 61 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene, smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti             
a smlouvy o zřízení služebnosti se společnostmi: PODA a.s., OVANET 
a.s., INTER META Ostrava, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00079/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene evid. č. 2751/2014/MJ ze dne 16. 12. 2014, ve znění dodatku č. 1 evid. č. 

2751D1/2016/MJ ze dne 9. 12. 2016, s budoucím oprávněným: 

PODA a.s. 

se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 25816179 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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2) souhlasí 

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

parc. č. 3735/3 - 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 “Optické připojení HILTI ul. Teslova”, dle situačního výkresu, který je 

přílohou č. 6 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

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

parc. č. 3735/3 - 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. 7 předloženého materiálu  

  

4) rozhodla 

  
zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - přípojky dešťové kanalizace                  

k pozemku: 

parc. č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

INTER META Ostrava, s. r. o. 

se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 1387/132, PSČ 70200 
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IČO: 63323818 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 62 
Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., PODA a.s. 
  
Usnesení číslo: 00080/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

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

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

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

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

p. p. č. 1339/1 - orná půda, 

p. p. č. 1339/5 - orná půda, 

p. p. č. 1339/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1339/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

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

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, pro: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

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

IČO: 04084063 

v rámci stavby “1045/17 Mošnov - železniční cargo etapa I.”, dle situačního výkresu, který 

je přílohou č. 1/3 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: 
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p. p. č. 1332/28 - trvalý travní porost, 

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

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

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

p. p. č. 1339/1 - orná půda, 

p. p. č. 1339/5 - orná půda, 

p. p. č. 1339/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1339/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

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

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, s budoucím oprávněným: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

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

IČO: 04084063 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky schválení výše uvedené smlouvy 

Správcem programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, kterým je 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  

3) souhlasí 

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

parc. č. 728/15 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

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

IČO: 04084063 

v rámci stavby “VPIC Ostrava - Zábřeh, dostavba areálu SIKO”, dle situačního snímku, který 

je přílohou č. 3/3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

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

parc. č. 728/15 - ostatní plocha, jiná plocha, 
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v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 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. 4 předloženého materiálu 

  

5) souhlasí 

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

parc. č. 228/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

PODA a.s. 

se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 25816179 

v rámci stavby “Ostrava Bělský les - přípojka Vaňkova 52”, dle situačního výkresu, který je 

přílohou č. 5/3 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

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

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

parc. č. 228/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

PODA a.s. 

se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 25816179 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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RM_M 63 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
se společností PODA a.s. a OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 00081/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti podzemního komunikačního vedení 

veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

parc. č. 2202/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

p. p. č. 241/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

PODA a.s. 

se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 25816179 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti podzemního komunikačního vedení 

veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

parc. č. 4427/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4430/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 25857568 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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RM_M 64 
Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu ev. č. 2500/2018/MJ               
ze dne 20.6.2018 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu ev. č. 
3638/2017/MJ ze dne 21.12.2017 
  
Usnesení číslo: 00082/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 2500/2018/MJ ze dne 20. 6. 2018, jejímž 

předmětem je pronájem jednotky č. 3037/5, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, způsob 

využití - byt, o velikosti 1+kk, umístěné ve 2. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 3037, 

část obce Bělský Les, který stojí na pozemku parc. č. 126/11, zastavěná plocha a nádvoří,                          

v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č.or. 110, Ostrava-Bělský Les, 

formou uzavření dodatku č. 1 z důvodu prodloužení doby nájmu do 24. 6. 2019 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 3638/2017/MJ ze dne 21. 12. 2017, jejímž 

předmětem je pronájem části jednotky č. 3039/106, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, 

způsob využití - jiný nebytový prostor, umístěné v 1. podzemním podlaží bytového domu č.p. 

3039, část obce Bělský Les, který stojí na pozemku parc. č. 126/15, k.ú. Dubina u Ostravy, 

obec Ostrava, na ul. Horní č. or. 114, Ostrava-Bělský Les, sestávající se ze 4 místností, a to 

016 - klubovna, 020 - šatna, 021 - sprcha a 022 - WC, o celkové výměře 45,68 m2, 

formou uzavření dodatku č. 1 z důvodu prodlužení doby nájmu do 31. 12. 2019 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 65 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemku v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava s Centrem kultury a vzdělávání Moravská 
Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 00083/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
na straně půjčitele 

uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc.č. 

436, zast. plocha a nádvoří, zbořeniště o celkové výměře 96,30 m2, a to části označenou                   

v situačním snímku jako “A” o výměře 24,80 m2 a části označenou v situačním snímku jako 

“B” o výměře 71,50 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (Masarykovo náměstí) 

s 

Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace 

se sídlem: Sokolská třída 175/26, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 689 17 066 

za účelem umístění a provozování atrakcí - dětského kolotoče, manéže a Ruského kola v rámci 

pořádání společensko - kulturní akce “Ostravské vánoce 2018”, na dobu určitou 29 dnů, tj.                  

od 26. 11. 2018 do 24. 12. 2018, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 66 
Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00084/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to části pozemku p.p.č. 

427/11, o celkové výměře 86 m2, dle geometrického plánu č. 2142-162/2018 označené jako 

díly f), g), h), sloučené do pozemku p.p.č. 492/6, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

svěřeného městskému obvodu Michálkovice, od vlastníků: 

- XXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX a XXXX XXXXXX 

XXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, oba bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

za cenu obvyklou ve výši 34.840,00 Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nově vzniklou nemovitou věc               

v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto 
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majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 

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

že předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nově vzniklou nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava, a to pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 

14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky,                            

že předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude 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: 12.12.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 68 
Návrh na nevyužití předkupního práva ke stavbě v k. ú. Hošťálkovice, 
obec Ostrava a návrh města neprodat části pozemku v k. ú. Mariánské 
Hory, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00085/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat části pozemku p.p.č. 168/12 v k. ú. Mariánské Hory, obec 

Ostrava: 

-  p.p.č. 168/12, nově dle GP č. 2291-25/2018 jako p.p.č. 168/43 – zahrada o výměře 315 m2, 

-  p.p.č. 168/12, nově dle GP č. 2291-25/2018 jako p.p.č. 168/44 – zahrada o výměře 289 m2 

ve vlastnictví statutárního města, svěřený městskému obvodu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 69 
Návrh na uzavření smluv o výpůjčce k pozemkům v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00086/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, a to: 

- část parc. č. 436 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 810 m2 

- parc. č. 437 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 286 m2 

- parc. č. 442/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 273 m2 

se společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o., se sídlem Čkalovova 

6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 253 85 691 

za účelem záboru veřejné zeleně k pořádání akce “Vánoční kluziště!!!” 

v období od uzavření smlouvy o výpůjčce do 18. 1. 2019 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k částem pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, a to: 

- část parc. č. 213/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 36 m2 

- část parc. č. 214/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 210 m2 

- část parc. č. 214/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 49 m2
 

s Ostravskou univerzitou, se sídlem Dvořákova 138/7, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ                 

702 00, IČO 619 88 987 
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za účelem prodloužení vodovodního řadu, odstranění stávajících zpevněných ploch                           

a vybudování nových zpevněných ploch v rámci stavby “Univerzitní zázemí sportu                           

a behaviorálního zdraví, Ostravská univerzita” 

na dobu určitou ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 31. 12. 2022 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 70 
Návrh na záměr města pronajmout plynárenské zařízení v k. ú. Mošnov, 
obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 00087/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout plynárenské zařízení v pozemcích v k. ú. Mošnov, obec Mošnov,              

a to: 

p. p. č. 802/1, p. p. č. 813/19, p. p. č. 813/27, p. p. č. 813/28, p. p. č. 813/30, p. p. č. 813/52, p. 

p. č. 813/56, p. p. č. 1276/2, p. p. č. 1290/1, p. p. č. 1290/2, p. p. č. 1332/6, p. p. č. 1332/20, p. 

p. č. 1333, p. p. č. 1335/1, p. p. č. 1338/1, p. p. č. 1338/2, p. p. č. 1338/3, p. p. č. 1339/1, p. p. č. 

1339/12, p. p. č. 1339/15, p. p. č. 1339/16, p. p. č. 1339/17, p. p. č. 1339/18, p. p. č. 1339/20, p. 

p. č. 1340/15, p. p. č. 1340/33, p. p. č. 1340/35, p. p. č. 1465/1, p. p. č. 1466/1, p. p. č. 1466/2, 

p. p. č. 1467/5, p. p. č. 1467/6, p. p. č. 1468/4, p. p. č. 1468/5, p. p. č. 1468/6 

v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 72 
Návrh města neuzavřít smlouvu o výpůjčce pozemků včetně budovy 
č.p. 1674 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00088/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce na  pozemky: 

- parc. č. 2640/37 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 1674, 

- parc. č. 2640/17 - ostatní plocha, zeleň 

- parc. č. 2640/18 - ostatní plocha, zeleň 

- parc. č. 2640/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s vypůjčitelem Jakubem Orechovským 

Pobialova 875/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČO: 879 32 245 

za účelem uspořádání audiovizuální akce pod názvem “Banket” 

v termínu od 23. 11. 2018 do 3. 12. 2018 

  

 
RM_M 73 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00089/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na část pozemku parc. č. 434/2 - ostatní 

plocha, jiná plocha o výměře 28,8 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava  

s nájemcem Zdeňkem Svobodou 

se sídlem K Nádraží 332/4, 783 73 Grygov 

IČO: 02453894 DIČ: CZ9106016139 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 74 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě a zpevněné plochy                   
do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy                     
k části pozemku v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, pro fyzickou 
osobu 
  
Usnesení číslo: 00090/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
- s umístěním kanalizační přípojky do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy                   

p. p. č. 522 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

- s užíváním části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy p. p .č. 522 - ostatní 

plocha, silnice v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, jako sjezd pro příjezd k pozemku           

p. p. č. 299/4 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

pro: 

XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXX 

XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXX XXX XX XXXXXXX 

v rámci stavby “Rekonstrukce a přístavba RD Nová Ves” 

dle katastrálního situačního výkresu, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

- zřízení, provozování a údržby kanalizační přípojky v pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy p. p. č. 522 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

- užívání části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy p. p .č. 522 - ostatní plocha, 

silnice v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, jako sjezd pro příjezd k pozemku p. p. č. 

299/4 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XX XXXXX 
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XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXX XXX XX XXXXXXX 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 522 - ostatní plocha, 

silnice, v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, a to o výměře 24,40 m2 

s nájemcem: 

XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XX XX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX 

XXXXXXX XXXX XXXX XXX XX XXXXXXX 

za účelem vybudování sjezdu a části domovní kanalizační přípojky v rámci stavby: 

“Rekonstrukce a přístavba RD Nová Ves” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 2196,- Kč ročně 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu. 

  

 
RM_M 75 
Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava, návrh koupit 
nemovitou věc v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00091/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem směnit nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku parc.č. 1739/2, ost. plocha, silnice, o výměře 959 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 3035-188/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 

1739/520, ost. plocha, zeleň, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Poruba 
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za 

pozemky ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Fakultní 

nemocnice Ostrava, IČO 008 43 989, sídlo 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, a to: 

- parc.č. 1739/193, 

- parc.č. 1739/205, 

- parc.č. 1739/215, 

- parc.č. 1739/252, 

- parc.č. 1739/253, 

- parc.č. 1739/255, 

- parc.č. 1739/342, 

- parc.č. 1739/344, 

- parc.č. 1739/345, 

- parc.č. 1739/359, 

- parc.č. 1739/361, 

- parc.č. 1739/362, 

- parc.č. 1739/363, 

- parc.č. 1739/370, 

- část pozemku parc.č. 1726/12, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 65 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2903-223/2015 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 

1726/24, ost. plocha, jiná plocha, 

s tím, že Fakultní nemocnice Ostrava uhradí statutárnímu městu Ostrava rozdíl mezi 

obvyklými cenami předmětů směny ve výši 84.314,20 Kč 

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

  

2) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovité věci v k.ú. Poruba, 

obec Ostrava, a to pozemky: 

- parc.č. 1739/193, 

- parc.č. 1739/205, 

- parc.č. 1739/252, 

- parc.č. 1739/253, 

- parc.č. 1739/255, 

- parc.č. 1739/342, 

- parc.č. 1739/344, 

- parc.č. 1739/345, 

- parc.č. 1739/359, 
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- parc.č. 1739/361, 

- parc.č. 1739/362, 

- parc.č. 1739/363, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 

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

že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava, a to 

pozemky: 

- parc.č. 1739/193, 

- parc.č. 1739/205, 

- parc.č. 1739/252, 

- parc.č. 1739/253, 

- parc.č. 1739/255, 

- parc.č. 1739/342, 

- parc.č. 1739/344, 

- parc.č. 1739/345, 

- parc.č. 1739/359, 

- parc.č. 1739/361, 

- parc.č. 1739/362, 

- parc.č. 1739/363, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 

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

že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude 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: 12.12.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka „Dodávka vodoměrů“ poř. č. 213/2018 
  
Usnesení číslo: 00092/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
08 
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k usnesení č. 10140/RM1418/136 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
z části 7. zjednodušeného podlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na dodávky 

vodoměrů, z důvodů uvedených v předloženém materiálu, účastníka, který podal svou nabídku 

pro část 7. veřejné zakázky „Dodávka vodoměrů“ - vodoměr G pod pořadovým číslem 1: 

Sensus Česká republika spol. s r.o. 

se sídlem: Olšanská 54/3, 130 00 Praha 

IČO: 481 14 651 

  

2) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatelů a uzavření smluv dle příloh č. 1   

až č. 7 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 dodávky vodoměrů v roce 2019  

s účastníkem, který předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 1: 

Sensus Česká republika spol. s r.o. 

se sídlem: Olšanská 54/3, 130 00 Praha 

IČO: 481 14 651 

• pro část 4. veřejné zakázky „Dodávka vodoměrů“ - vodoměr D za cenu nejvýše 

přípustnou 1.590.000,- Kč bez DPH 

• pro část 6. veřejné zakázky „Dodávka vodoměrů“ - vodoměr F za cenu nejvýše 

přípustnou 130.000,- Kč bez DPH 

a s účastníkem, který předložil svou nabídku pod pořadovým číslem 2: 

Itron Czech Republic s.r.o. 

se sídlem: Naskové 1100/3, 150 00 Praha 

IČO: 492 45 767 

• pro část 1. veřejné zakázky „Dodávka vodoměrů“ - vodoměr A za cenu nejvýše 

přípustnou 317.500,- Kč bez DPH 

• pro část 2. veřejné zakázky „Dodávka vodoměrů“ - vodoměr B za cenu nejvýše 
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přípustnou 151.000,- Kč bez DPH 

• pro část 3. veřejné zakázky „Dodávka vodoměrů“ - vodoměr C za cenu nejvýše 

přípustnou 154.000,- Kč bez DPH 

• pro část 5. veřejné zakázky „Dodávka vodoměrů“ - vodoměr E za cenu nejvýše 

přípustnou 185.940,- Kč bez DPH 

• pro část 7. veřejné zakázky „Dodávka vodoměrů“ - vodoměr G za cenu nejvýše 

přípustnou 384.300,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 44 
Návrh na odpis 21 pohledávek statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00093/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o odpisu 21 pohledávek statutárního města Ostravy v celkové částce 65.159,40 Kč 

  

 
RM_M 51 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 00094/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 70 000 Kč pro organizaci 

Janáčkova filharmonie Ostrava, p.o. na úhradu nákladů souvisejících s projektem “Má vlast                    

v Moravskoslezském kraji” 

  

2) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele 

- snížení neinvestičního účelového příspěvku na základě smlouvy o závazku veřejné služby                 

a vyrovnávací platbě za jeho výkon příspěvkové organizaci Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz 

o 1 242 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

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

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 34070, ORJ 120 o 200 tis. Kč (A.1.) 

- ostatní investiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4216, ÚZ 14984, ORJ 120, org. 8185 o 1 308 tis. Kč (A.6.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 134, ORJ 120 o 20 tis. Kč (A.2.) 

                      ÚZ 135, ORJ 120 o 114 tis. Kč (A.3.) 

                      ÚZ 13307, ORJ 120 o 216 tis. Kč (A.4.) 

                      ÚZ 359, ORJ 120 o 100 tis. Kč (A.5.) 

- nedaňové příjmy 

na § 2141, pol. 2111 o 1 000 tis. Kč (C.15.) 

- běžné výdaje 

na § 6310, pol. 5163, ORJ 130 o 600 tis. Kč (C.3.) 

na § 6171, pol. 5038, ORJ 135 o 60 tis. Kč (C.5.) 

na § 6171, pol. 5021, ORJ 135 o 7 tis. Kč (C.7.) 

na § 3745, pol. 5169, ORJ 136 o 2 000 tis. Kč (C.8.) 

na § 3319, pol. 5175, ORJ 160 o 20 tis. Kč (C.9.) 

na § 3639, pol. 5169, ÚZ 92, ORJ 230, org. 8242 o 111 tis. Kč (C.1.) 

(C.12.) na ORJ 130, § 3639, pol. 5173, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 52 tis. Kč 

                                                               ÚZ 120100000, org. 113000000 o 13 tis. Kč 

(C.15.) na ORJ 300, § 2141, pol. 5169, org. 60 o 900 tis. Kč 

                                              pol. 5175, org. 60 o 100 tis. Kč 

(C.16.) na ORJ 100, § 2219, pol. 5229 o 1 tis. Kč 

                                 § 3631, pol. 5169 o 2 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5137, ÚZ 1020, ORJ 121 o 184 tis. Kč (C.17.) 

(C.13.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5163 o 1 tis. Kč 

                                             pol. 5134 o 340 tis. Kč 

                                             pol. 5133 o 100 tis. Kč 

                                             pol. 5137 o 180 tis. Kč 

                                             pol. 5166 o 6 tis. Kč 

                                             pol. 5171 o 370 tis. Kč 

                                             pol. 5362 o 3 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

na § 5522, pol. 6121, ÚZ 14984, ORJ 230, org. 8185 o 1 308 tis. Kč (A.6.) 

(C.1.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, org. 3218 o 8 150 tis. Kč 
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                                                             ÚZ 95, org. 3218 o 272 tis. Kč 

                               § 5522, pol. 6121, org. 8120 o 3 034 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7367 o 202 tis. Kč 

                                                          org. 7367 o 300 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3094 o 587 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 6121, org. 4320 o 25 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7337 o 1 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, org. 4349 o 1 160 tis. Kč 

                                                             org. 4349 o 580 tis. Kč   

                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3140 o 12 tis. Kč 

                               § 3522, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6220 o 218 tis. Kč       

                               § 2310, pol. 6121, org. 7374 o 43 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7368 o 124 tis. Kč 

                                                                         org. 7369 o 675 tis. Kč 

                                                                         org. 7371 o 502 tis. Kč 

                                                                         org. 7373 o 89 tis. Kč     

                                                             ÚZ 95, org. 7357 o 185 tis. Kč 

                                                             org. 7357 o 395 tis. Kč 

                               § 3745, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8212 o 90 tis. Kč 

                               § 2221, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3202 o 3 000 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7325 o 710 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7325 o 180 tis. Kč 

                                                                        org. 7379 o 47 tis. Kč 

                                                                        org. 7383 o 128 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7382 o 158 tis. Kč 

                                                                         org. 7384 o 70 tis. Kč 

                                                                         org. 7385 o 106 tis. Kč 

                                                                         org. 7095 o 3 460 tis. Kč 

                                                             org. 7095 o 5 000 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 7267 o 3 570 tis. Kč 

                                                                         org. 7347 o 400 tis. Kč 

                                 § 2310, pol. 6121, org. 7353 o 7 300 tis. Kč 

                                                               ÚZ 95, org. 7353 o 1 100 tis. Kč 

                                 § 2212, pol. 6121, org. 3234 o 550 tis. Kč 

                                 § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7361 o 50 tis. Kč 

                                                                           org. 7375 o 200 tis. Kč 

                                 § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7376 o 200 tis. Kč    

na § 3639, pol. 6130, ÚZ 95, ORJ 137, org. 3102 o 778 tis. Kč (C.2.) 

na § 5311, pol. 6121, ORJ 136 o 1 964 tis. Kč (C.14.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3312, pol. 5336, ÚZ 34070, ORJ 160, org. 4212 o 200 tis. Kč (A.1.) 

na § 3233, pol. 5336, ÚZ 134, ORJ 140, org. 81 o 20 tis. Kč (A.2.) 

                                   ÚZ 135, ORJ 140, org. 81 o 114 tis. Kč (A.3.) 

na § 3529, pol. 5336, ÚZ 13307, ORJ 170, org. 4245 o 216 tis. Kč (A.4.) 

na § 4350, pol. 5336, ÚZ 359, ORJ 180, org. 38 o 100 tis. Kč (A.5.) 

na § 3299, pol. 5332, ÚZ 7110, ORJ 140 o 93 tis. Kč (C.10.) 
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na § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 180, org. 41 o 139 tis. Kč 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

(C.6.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 7608, org. 604 o 54 tis. Kč 

                                                                             org. 504 o 654 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, ORJ 120, org. 503 o 791 tis. Kč (C.11.) 

                                                               org. 522 o 300 tis. Kč (C.4.) 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 612 o 539 tis. Kč (E.3) 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, org. 622 o 95 tis. Kč (E.1.) 

                                  ÚZ 3500, org. 603 o 614 tis. Kč (E.2.) 

    

z v y š u j e  se rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 95 tis. Kč (E.1.) 

                                                  o 614 tis. Kč (E.2.) 

                                                  o 1 242 tis. Kč (E.4.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 3745, pol. 5169, org. 3218 o 1 150 tis. Kč  

                                            pol. 5169, org. 8201 o 1 334 tis. Kč 

(C.3.) na ORJ 130, § 6171, pol. 5139 o 400 tis. Kč 

                                            pol. 5162 o 200 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5424, ORJ 135 o 60 tis. Kč (C.5.) 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7608, ORJ 180 o 708 tis. Kč (C.6.) 

na § 3799, pol. 5169, ORJ 300 o 7 tis. Kč (C.7.) 

na § 3745, pol. 5169, ORJ 300 o 2 000 tis. Kč (C.8.) 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 300 tis. Kč (C.4.) 

na § 2141, pol. 5175, ORJ 300, org. 61 o 65 tis. Kč (C.12.) 

na § 5512, pol. 5139, ÚZ 1020, ORJ 121 o 184 tis. Kč (C.17.) 

(C.13.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5139 o 300 tis. Kč 

                                              pol. 5162 o 300 tis. Kč 

                                              pol. 5011 o 400 tis. Kč 

  

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, org. 3208 o 1 000 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 6121, org. 8190 o 6 000 tis. Kč 

                                            ÚZ 95, org. 8190 o 272 tis. Kč 

                               § 5522, pol. 6121, org. 8127 o 1 700 tis. Kč 
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                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7336 o 160 tis. Kč 

                                                                         org. 7297 o 42 tis. Kč 

                                                             org. 7232 o 300 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3146 o 587 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 6121, org. 4336 o 25 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7032 o 1 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, org. 4323 o 530 tis. Kč 

                                                                         org. 4332 o 630 tis. Kč 

                                                             org. 4330 o 580 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 6142, ÚZ 95 o 12 tis. Kč 

                               § 3522, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6207 o 218 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7342 o 43 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7342 o 1 390 tis. Kč 

                                                             org. 7344 o 229 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 7345 o 185 tis. Kč 

                                                             org. 7091 o 166 tis. Kč 

                                § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3140 o 90 tis. Kč          

                                                                         org. 3205 o 3 000 tis. Kč  

                                § 2310, pol. 6121, org. 857 o 460 tis. Kč 

                                                              ÚZ 95, org. 7231 o 180 tis. Kč 

                                                              org. 7341 o 250 tis. Kč   

                                § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7236 o 175 tis. Kč 

                                § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7236 o 334 tis. Kč 

                                                                         org. 7183 o 2 460 tis. Kč 

                                                                         org. 7313 o 500 tis. Kč 

                                                                         org. 7314 o 4 570 tis. Kč 

                                § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7314 o 1 000 tis. Kč 

                                § 2321, pol. 6121, org. 7352 o 5 000 tis. Kč 

                                § 2310, pol. 6121, org. 7352 o 7 300 tis. Kč 

                                § 2212, pol. 6121, org. 7352 o 550 tis. Kč 

                                § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7234 o 250 tis. Kč 

                                § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7234 o 200 tis. Kč 

                                § 3639, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8207 o 111 tis. Kč 

na § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, ORJ 230, org. 3102 o 778 tis. Kč (C.2.) 

na § 3311, pol. 6901, ORJ 160 o 20 tis. Kč (C.9.) 

na § 5311, pol. 6122, ORJ 136 o 1 964 tis. Kč (C.14.) 

na § 2212, pol. 6359, ORJ 100, org. 3408 o 3 tis. Kč (C.16.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3299, pol. 5333, ÚZ 7110, ORJ 140 o 93 tis. Kč (C.10.) 

(E.4.) na ORJ 180, § 4350, pol. 5331, org. 35 o 1 021 tis. Kč 

                                 § 4357, pol. 5331, org. 35 o 221 tis. Kč 

na § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, ORJ 180, org. 41 o 139 tis. Kč (C.18.) 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 
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na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 603 o 791 tis. Kč (C.11.) 

s n i ž u j e   rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901 o 539 tis. Kč (E.3.) 

Městský obvod Ostrava-Jih (C.6) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 604 o 54 tis. Kč 

                                                   org. 504 o 654 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 7608, org. 04xxxxx000000 o 54 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx. ÚZ 7608 o 654 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (C.11.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 503 o 791 tis. Kč 

- sníží převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 603 o 791 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci Modernizace učeben ZŠ 

na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ 93, org. 03xxxxx000000 o 791 tis. Kč  

- sníží kapitálové výdaje na akci Modernizace učeben ZŠ 

na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 03xxxxx000000 o 791 tis. Kč 

Městský obvod Svinov (C.4.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 522 o 300 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci Oprava odvodňovacích žlabů (Aco Drainů) na nám. Dr. Brauna 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 300 tis. Kč 

Městský obvod Lhotka (E.3.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 612 o 539 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Účelová komunikace - úřad - golfový areál 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 12xxxxx000000 o 539 tis. Kč 

(A.8.) 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

- z v ý š í ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 6.572 tis. Kč 

- z v ý š í neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 6.572 tis. Kč 
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Městský obvod Slezská Ostrava 

- z v ý š í ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 3.097 tis. Kč 

- z v ý š í neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 3.097 tis. Kč 

Městský obvod Poruba 

- z v ý š í ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 5.277 tis. Kč 

- z v ý š í neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 5.277 tis. Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih 

- z v ý š í ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 4.920 tis. Kč 

- z v ý š í neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 4.920 tis. Kč 

Městský obvod Nová Bělá 

- z v ý š í ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 478 tis. Kč 

- z v ý š í neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 478 tis. Kč 

Městský obvod Vítkovice 

- z v ý š í ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 728 tis. Kč 

- z v ý š í neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 728 tis. Kč 

Městský obvod Stará Bělá 

- z v ý š í ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

 na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 2.049 tis. Kč 

- z v ý š í neinvestiční transfery 

 na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 2.049 tis. Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

- z v ý š í ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 1.810 tis. Kč 

- z v ý š í neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 1.810 tis. Kč 
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Městský obvod Hošťálkovice 

- z v ý š í ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 1.310 tis. Kč 

- z v ý š í neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 1.310 tis. Kč 

Městský obvod Michálkovice 

- z v ý š í ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 478 tis. Kč 

- z v ý š í neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 478 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice 

- z v ý š í ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 560 tis. Kč 

- z v ý š í neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 560 tis. Kč 

Městský obvod Plesná 

- z v ý š í ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 396 tis. Kč 

- z v ý š í neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 396 tis. Kč 

(A.7.) 

Městský obvod Ostrava-Jih 

- z v ý š í ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 421 tis. Kč 

- z v ý š í neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 421 tis. Kč 

Městský obvod Krásné Pole 

- z v ý š í ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 454 tis. Kč 

- z v ý š í neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 454 tis. Kč 

(A.9.) 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

- z v ý š í ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 104x13013 o 123 tis. Kč 

- z v ý š í běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 104x13013 o 123 tis. Kč 

  

4) rozhodla 
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o poskytnutí finančních prostředků ve výši 538 613 Kč městskému obvodu Lhotka                          

na dofinancování akce Účelová komunikace  - úřad - golfový areál 

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 52 
Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 
účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy obchodní 
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00095/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
45 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace                  

z rozpočtu statutárního města Ostravy evid. č. 1256/2017/ŠaS ze dne 18.4.2017 s obchodní 

společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.,  Čkalovova 6144/20, 708 00 

Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční účelové 

dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy evid. č. 3446/2017/ŠaS ze dne 30.11.2017 

s obchodní společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.,  Čkalovova 

6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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schválit rozpočtové opatření, kterým se 

 

snižují investiční transfery 

na § 3412, pol. 6313, ORG 4262, ORJ 161 o 700 tis. Kč 

 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3412, pol. 5213, ORG 4262, ÚZ 2003, ORJ 161 o 700 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andrei Hoffmannové, Ph.D., 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 53 
Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na Pořízení 
projektové dokumentace pro rekonstrukci zařízení vzduchotechniky 
haly OSTRAVAR ARÉNA 
  
Usnesení číslo: 00096/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
45 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neposkytnutí účelové dotace   obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, 

a.s., se sídlem  Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 na Pořízení projektové 

dokumentace pro rekonstrukci vzduchotechniky haly OSTRAVAR ARÉNA dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andrei Hoffmannové, Ph.D., 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 13 
Návrh na poskytnutí mimořádné dotace spolku K+K LABYRINT 
OSTRAVA z.s. 
  
Usnesení číslo: 00097/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí účelové dotace ve výši 90 tis. Kč spolku K+K LABYRINT 

OSTRAVA z.s., IČO: 22751335 se sídlem Černá louka 3187, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava na projekt “Výjezd reprezentačního týmu K+K LABYRINT OSTRAVA z.s.                       

na světové šampionáty a mistrovství světa 2018” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu                

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

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

 

snižují běžné výdaje 

na § 3419, pol. 5169, ORJ 161 o 90 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o  90 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andrei Hoffmannové, Ph.D., 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

na jeho jednání dne 12.12.2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 34 
Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy společnosti Olympic Festival s.r.o. na uspořádání 
Olympijského festivalu Tokio 2020 v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 00098/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 2429/ZM1418/37 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 10 mil. Kč Olympic Festival 

s.r.o., IČO 06323375, se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10 na zajištění 

Olympijského festivalu Tokio 2020 v Ostravě dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostrava mezi statutárním městem Ostrava a Olympic Festival s.r.o. dle 

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andrei Hoffmannové, Ph.D., 

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

dne 12.12.2018 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 67 
Rozhodnutí o přijetí dotace, schválení Statutu Řídícího výboru a návrh 
na jmenování nových členů Řídícího výboru MAP ORP Ostrava II 
  
Usnesení číslo: 00099/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání od poskytovatele - Česká 

republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 529/5, 118 12 

Praha 1, na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II dle Rozhodnutí                   
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o poskytnutí dotace č. 17_047/0009132-01 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
financování projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II: 

- v roce 2018 na předfinancování ve výši 1 500 tis. Kč, 

- v roce 2019 na předfinancování ve výši 10 000 tis. Kč, 

- v roce 2020 na předfinancování ve výši 7 000 tis. Kč, 

- v roce 2021 na předfinancování ve výši 6 095 tis. Kč, 

přičemž ve všech těchto částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 1 230 tis. Kč 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru školství a sportu 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 28.02.2022 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
4) schvaluje 

  
Statut řídicího výboru MAP ORP Ostrava II dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) jmenuje 

  
do Řídícího výboru MAP ORP Ostrava II nové členy: 

- Mgr. Andreu Hoffmannovou, Ph.D., náměstkyni primátora SMO, předsedkyní ŘV MAP, 

- PaedDr. IXXXX KXXXXXXX, Gymnázium, základní a mateřská škola Hello s.r.o., vedoucí 

pracovní skupiny – Financování, členem ŘV MAP, 

- Mgr. KXXXXXXX HXXXXXXX DDM Poruba, vedoucí pracovní skupiny – Rozvoj 

matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka, členem ŘV MAP, 

- PhDr. Mgr. IXXXX ČXXXXXXX, MŠ, ZŠ, SŠ Slezské diakonie, vedoucí pracovní skupiny 

– Rovné příležitosti, členem ŘV MAP, 
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- Ing. RXXXXX KXXXXXXXX, zástupce NIDV, konzultant MAP II, členem ŘV MAP, 

- Ing. JXXXXXXXX BXXXXXX, starostu obce Horní Lhota, zástupce obcí, které nezřizují 

školu, členem ŘV MAP 

- Ing. AXXXXX NXXXXXXX, zástupce KAP, členem ŘV MAP 

  

6) schvaluje 

  
složení Řídícího výboru MAP ORP Ostrava II dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 57 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, se sídlem 
Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956 
  
Usnesení číslo: 00100/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

darů do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace,                     

se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

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

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková,  

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví                               T: 30.11.2018 
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RM_M 45 
Návrh na poskytnutí dvou investičních příspěvků Městské nemocnici 
Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 na pořízení 
zdravotnické techniky z rezervy rozpočtu Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00101/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí dvou investičních příspěvků ve výši 3.681 tis. Kč Městské nemocnici Ostrava, 

příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, IČO 00635162,              

na pořízení zdravotnické techniky dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

sníží 

rozpočtová rezerva 

- na § 3599, pol. 5909, ORG 4241, ORJ 170                                                  o 3.681 tis. Kč 

zvýší 

investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

- na § 3522, pol. 6351, ORG 4241, ORJ 170                                                   o 3.681 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 

00635162, a to: 

- zvýšení investičního příspěvku                                                                     o 3.681 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

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

tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 54 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace se sídlem 
Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 00635161 
  
Usnesení číslo: 00102/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnického osobě Městská nemocnice Ostrava, 

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

IČO 00635161, v celkové pořizovací ceně 7.685.541,- Kč (příloha č. 1 předloženého materiálu) 

  

2) jmenuje 

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

předseda: Ing. AXXX VXXXX, vedoucí technického odboru 

členové:    MXXXX SXXXXX, biomedicínský technik             

                 Ing. DXXXXX TXXXXXXXX, vedoucí MTZ 

                 Ing. PXXX ČXXXXX, odbor informatiky  

                 IXX KXXXXXXXX, vedoucí odd. majetkové účtárny 

                 Radmila Glosová, majetkový odbor MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedovi komise 

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

  

 Vyřizuje: vedoucí technického odboru T: 21.12.2018 
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RM_M 56 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace se sídlem 
Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 00635161 
  
Usnesení číslo: 00103/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace                   

se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 00635161, dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

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

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 27.11.2018 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 50 
Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku právnické 
osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 00104/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku právnické osobě Čtyřlístek – centrum                

pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808,                     

se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov, ve výši 250.000,- Kč na úhradu 

nákladů spojených s havárií výtahu v Domově Třebovice dle důvodové zprávy a přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 
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rozpočtové opatření, kterým se  

- sníží 

ostatní neinvestiční výdaje 

na §4350, pol. 5909, ORJ 180                                                                       o 250 tis. Kč 

- zvýší 

neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

na §4357, pol. 5331, ORG 43, ORJ 180                                                         o 250 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele dle předloženého materiálu a důvodové zprávy, a to: 

Navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2018 na základě smlouvy o závazku veřejné 

služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon takto: 

č. smlouvy 02785/2015/SOC, dodatek č. 1   02785/2015/D1/2015/SOC Čtyřlístek - centrum 

pro osoby se zdravotním postižením Ostrava o 250 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

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

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 55 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 
70631832, se sídlem Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 00105/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
41 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy, předaného k hospodaření právnického osobě Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, 

příspěvková organizace, IČO 70631832, se sídlem Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava - 

Vítkovice, v celkové pořizovací ceně 347.740,- Kč (příloha č. 1 předloženého materiálu) 

  

2) jmenuje 

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

předseda: Mgr. MXXXX TXXXX, vedoucí provozně technického útvaru 

členové:   PXXXX SXXXXXXX, vedoucí útvaru sociální a přímé péče 

                 JXXXXXXX OXXXXXXX, vedoucí skladu MTZ 

                 Jozefína Rucká, majetkový odbor MMO 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Svoz a využití biolog. odpadu z kuchyní a stravoven 
ZŠ a MŠ”, poř. č. 191/2018 
  
Usnesení číslo: 00106/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 10055/RM1418/135 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 

majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,                    

na zajištění pravidelného svozu a využití biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní                

a stravoven ze základních a mateřských škol, s účastníkem, který předložil svou nabídku                

pod poř. č. 1: 

OZO Ostrava, s.r.o. 

se sídlem: Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava - Kunčice 

IČO: 62300920 
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za cenu nejvýše přípustnou 4.459.200,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 12 
Vystavení objednávky na upgrade licencí a nákup nových softwarových 
licencí vůči spol. Vidaron 
  
Usnesení číslo: 00107/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky vůči společnosti Vidaron a.s. 

se sídlem: Rudé armády 651/19a, Hranice, 733 01 Karviná, IČO: 28633652 ve výši 230.140,- 

Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_VZ 13 
VZMR Poskytnutí technické podpory k softwarovým produktům 
ORACLE 
  
Usnesení číslo: 00108/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o poskytování služeb technické 

podpory se spol. TECHNISERV IT, spol. s r.o. se sídlem, Traťová 574/1, Horní Heršpice,               

619 00 Brno , IČO: 26298953 za cenu nejvýše přípustnou 812 120,- Kč bez DPH dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu 
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RM_M 38 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti                   
se stavbou “Doplnění VO oblast Hřivnáčova” 
  
Usnesení číslo: 00109/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Doplnění VO oblast 

Hřivnáčova” mezi povinným: 

Asental Land, s.r.o. 

Ostrava, Moravská ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 702 00 

IČO: 27769143 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Návrh na uzavření “Dohody o ukončení nájmu” v souvislosti se stavbou 
“Tramvajové mosty na ulici Plzeňská” 
  
Usnesení číslo: 00110/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  uzavření ”Dohody o ukončení nájmu”  v souvislosti se stavbou “Tramvajové mosty na ulici 

Plzeňská” mezi pronajímatelem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 

a 

nájemcem: 

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

IČO: 00845451 

 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Hornopolní 
a Nemocniční (PD+AD+IČ)”, poř. č. 220/2018 
  
Usnesení číslo: 00111/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentací a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy stavby “Rekonstrukce 

vodovodu a kanalizace v ul. Hornopolní a Nemocniční” v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

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

KONEKO, spol. s.r.o. 

se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava 

IČO: 00577758 

za cenu nejvýše přípustnou: 1 090 000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Odlehčovací stoka Muglinovská - osazení uzavírací 
armatury”, poř.č. 239/2018 
  
Usnesení číslo: 00112/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

stavby „Odlehčovací stoka Muglinovská – osazení uzavírací armatury“ v k. ú. Přívoz, obec 

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

STASPO, spol. s r.o. 

se sídlem: Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 Ostrava 

IČO: 41035704 

za cenu nejvýše přípustnou 2 511 636,73 Kč bez DPH 
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RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Nový příjezd k areálu Planetária Ostrava (DÚR+IČ)”, 
poř. č. 240/2018 
  
Usnesení číslo: 00113/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí včetně výkonu inženýrské činnosti    

v rozsahu zajištění pravomocného územního rozhodnutí v rámci přípravy stavby “Nový příjezd 

k areálu Planetária Ostrava” v k. ú. Krásné Pole a k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, dle přílohy č. 

1 předloženého materiálu se společností: 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava 

IČO: 42767377 

za cenu nejvýše přípustnou: 880 000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka „Demolice objektu úpravny vod - Svinov“ poř. č. 
257/2018 
  
Usnesení číslo: 00114/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce - 

demolici objektů již nefunkční úpravny vod v katastrálním území Svinov, obec Ostrava                          

v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

DAV, a.s. 

se sídlem: Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava 

IČO: 005 75 381 

za cenu nejvýše přípustnou 2.524.566,40 Kč bez DPH 
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RM_VZ 11 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření 
objednávky na odstranění objektu neznámého vlastníka podpěrného 
betonového sloupu a zavěšeného kabelu v rámci akce “Nábřeží 
Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory” 
  
Usnesení číslo: 00115/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření objednávky na odstranění objektu 

neznámého vlastníka odlišného od statutárního města Ostrava - podpěrného betonového sloupu 

a zavěšeného kabelu v rámci akce “Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory”, k. ú. 

Slezská Ostrava, Moravská Ostrava se zhotovitelem Slezskomoravské telekomunikace Opava 

spol. s r.o., Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČO 43964435 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 15 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizace ul. Blanická - Ruskova”, poř. č. 
230/2018 
  
Usnesení číslo: 00116/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

„Oprava kanalizace v ul. Ruskova a Blanická v Ostravě Staré Bělé“  v rozsahu přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

SUBLAND-TECH s.r.o. 

se sídlem: Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice 

IČO: 28592611 

za cenu nejvýše přípustnou 815.509,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 16 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba”, poř. č. 
145/2018 
  
Usnesení číslo: 00117/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 09721/RM1418/132 
k usnesení č. 10327/RM1418/138 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
ze zjednodušeného podlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na realizaci stavby 

“Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba, část Poruba” v k.ú. Poruba a Svinov, obec 

Ostrava a stavby “Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba, část Přemyšov” v k.ú. Svinov   

a Polanka nad Odrou, obec Ostrava, z důvodu uvedeného v předloženém materiálu účastníka, 

který předložil nabídku pod poř. č. 6: 

KR OSTRAVA a.s. 

se sídlem: Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava 

IČO: 258 90 981 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 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 “Rekonstrukce vodovodu 

Přemyšov - Poruba, část Poruba” v k.ú. Poruba a Svinov, obec Ostrava a “Rekonstrukce 

vodovodu Přemyšov - Poruba, část Přemyšov” v k. ú. Svinov a Polanka nad Odrou, obec 

Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 3: 

HYDROSPOR spol. s r.o. 

se sídlem: Úprkova 3, 702 00 Ostrava 

IČO: 476 66 374 

za cenu nejvýše přípustnou 27.959.287,64 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 17 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad 
II.”, poř. č. 054/2018 
  
Usnesení číslo: 00118/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
05 
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k usnesení č. 10047/RM1418/135 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně zadávacích podmínek k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona 

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

„Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad” v k.ú. Poruba, obec Ostrava, a to                        

v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 18 
Veřejná zakázka “Dostavba kanalizace v ulici Hluboká (PD+IČ+AD)”, 
poř. č. 224/2018 
  
Usnesení číslo: 00119/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektových dokumentací a zajištění souvisejících činností pro stavbu “Dostavba kanalizace               

v ulici Hluboká” v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu se společností: 

PIPS SK s. r. o. 

se sídlem: Mierová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 43987311 

za cenu nejvýše přípustnou 805.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 20 
Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. Kotkova”, poř. č. 248/2018 
  
Usnesení číslo: 00120/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci 
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stavby “Oprava vodovodu ul. Kotkova” v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

HYDROSPOR spol. s r.o. 

se sídlem: Úprkova 966/3, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 47666374 

za cenu nejvýše přípustnou 2.453.408,72 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 21 
Veřejná zakázka “ÚČOV - rekonstrukce nožových uzávěrů”, poř. č. 
227/2018 
  
Usnesení číslo: 00121/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

stavby “ÚČOV rekonstrukce nožových uzávěrů z odtokové komory ČS MPV v Ostravě”,                    

v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV spol. s r.o. 

se sídlem: č.p. 135, 753 61 Milenov 

IČO: 48392570 

za cenu nejvýše přípustnou 2.740.000,-- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 22 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace ul. Cihelní, 1. etapa - pasport 
+ monitoring”, poř. č. 235/2018 
  
Usnesení číslo: 00122/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele  a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané 

“Rekonstrukce kanalizace ul. Cihelní, 1. etapa - pasport + monitoring”, dle přílohy č. 1 
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předloženého materiálu, se společností: 

G-Consult, spol. s r.o. 

se sídlem: Výstavní 367/109, Vítkovice, 703 00  Ostrava 

IČO: 64616886 

za cenu nejvýše přípustnou 348.900,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 4 
Povolení výjimky ze stavební uzávěry kolem SDD “Michálkovická vrtná 
jáma” pro stavbu “Technická a dopravní infrastruktura pro RD, ul. 
Sládečkova” v k.ú. Michálkovice 
  
Usnesení číslo: 00123/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti ve stavební uzávěře stanovené územním 

rozhodnutím č. 227/2000 vydaným Magistrátem města Ostravy, odborem stavebně správním 

dne 19.09.2000 pod č.j. Správ./ÚSŘ/3743-52/99/Kov pro území vymezené bezpečnostním 

pásmem starého důlního díla “Michálkovická vrtná jáma” v k.ú. Michálkovice, a to za účelem 

umístění a realizace části stavby “Technická a dopravní infrastruktura pro RD, ul. Sládečkova” 

zasahující do stavební uzávěry dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 48 
Žádost Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě                
o změnu smluvních termínů poskytnuté neinvestiční dotace                          
na zachování a obnovu kulturní památky nebo historicky                                  
a architektonicky významné stavby pro rok 2018 a návrh na uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 2923/2018/ÚHAaSŘ 
  
Usnesení číslo: 00124/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy ze dne 17.8.2018, ev. č. 2923/2018/ÚHAaSŘ, mezi statutárním 
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městem Ostrava a Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Ostravě, IČO: 

44938802, se sídlem Husovo náměstí 4, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 12.12.2018 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_VZ 3 
Soutěž o návrh “KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY”, poř. č. 
212/2018 
  
Usnesení číslo: 00125/RM1822/3 

(zn.předkl.) 
89 

  
k usnesení č. 09908/RM1418/133 
k usnesení č. 10464/RMm1418/30 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně soutěžních podmínek v soutěži o návrh na řešení projektu “KONCERTNÍ HALA 

MĚSTA OSTRAVY” dle předloženého materiálu s úpravou 

  

 
 


