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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 27.08.2019 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

02001/RM1822/30 RM_M 0 Schválení programu 30. schůze rady města konané dne 

27.08.2019 

35 

02002/RM1822/30 RM_M 5 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty RNDr. Jiřiny 

Kábrtové, ředitelky Ostravského muzea, příspěvková 

organizace, do Polska (Gdańsk) ve dnech 29. 7. - 2. 8. 

2019 

42 

02003/RM1822/30 RM_M 57 Podání žádosti o dotaci z programu Regenerace 

veřejných prostranství na sídlištích na rok 2020 pro 

projekt “RS - Ostrava, Fifejdy II - VII. etapa, část A” 

50 

02004/RM1822/30 RM_M 63 Zapojení městského obvodu Moravská Ostrava                                          

a Přívoz do Místní agendy 21 

50 

02005/RM1822/30 RM_M 68 Souhlas s přijetím změnových rozhodnutí o poskytnutí 

dotací z programu 11531- Operační program životního 

prostředí 2014-2020 

50 

02006/RM1822/30 RM_M 13 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc 

červenec 2019 

25 

02007/RM1822/30 RM_M 59 Návrh na uzavření smlouvy o mediálním partnerství        

s Českou televizí u projektu SametOVA!!! 

01 

02008/RM1822/30 RM_MZP 4 Vyjádření souhlasu s dalším postupem ve věci žaloby 

vůči společnosti AMÁDEUS REAL, a.s. 

28 

02009/RM1822/30 RM_MZP 1 Návrh na úpravu platu ředitelky Firemní školky města 

Ostravy, příspěvkové organizace s účinností                 

od 1.9.2019 a uzavření dohody o provedení práce        

s ředitelkou organizace 

38 

02010/RM1822/30 RM_M 11 Odstoupení od projektu “Sociální byty ve smíšeném 

bytovém domě Janáčkova” 

38 

02011/RM1822/30 RM_M 43 Smlouvy a objednávky O spoluvystavování a 

prezentaci, Smlouva na zajištění doprovodných služeb 

a Darovací smlouva k veletrhu EXPO REAL 2019 

38 

02012/RM1822/30 RM_M 45 Smlouva o dotaci k projektu CLAIRO v rámci 

evropského dotačního titulu Urban Innovative Actions 

38 

02013/RM1822/30 RM_M 64 Odvolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě    

o návrhu na zápis Městského ateliéru prostorového 

plánování a architektury, p.o. do obchodního rejstříku 

38 

02014/RM1822/30 RM_M 21 Žádost právnické osoby Zoologická zahrada                 

a botanický park Ostrava, příspěvková organizace         

o souhlas s uspořádáním veřejné sbírky a převodem 

čistého výtěžku sbírky pro účely indonéské nadace        

za účelem výstavby a provozu záchranného centra      

pro luskouny 
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02015/RM1822/30 RM_M 14 Smlouva o poskytnutí podpory a přijetí Rozhodnutí      

o poskytnutí dotace k projektu “Ostravou                          

na alternativní pohon II” v rámci Národního programu 

Životní prostředí 

38 

02016/RM1822/30 RM_M 9 Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

Slezskému železničnímu spolku ve výši 35 tis. Kč 

09 

02017/RM1822/30 RM_M 2 Souhlas s provedením technického zhodnocení           

na majetku statutárního města Ostravy nájemcem 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

08 

02018/RM1822/30 RM_M 7 Návrh na záměr pronájmu vodohospodářské stavby   

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

08 

02019/RM1822/30 RM_M 10 Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Lhotka 

u Ostravy, obec Ostrava a doplnění usnesení               

č. 01778/RM1822/27 ze dne 16. 7. 2019 

08 

02020/RM1822/30 RM_M 25 Návrh na vydání předchozích souhlasů k prodeji 

nemovitého majetku městským obvodem Ostrava-Jih 

08 

02021/RM1822/30 RM_M 26 Návrh na souhlas s umístěním podia 08 

02022/RM1822/30 RM_M 27 Návrh na souhlas s umístěním zpevněné plochy          

do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě            

o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní 

smlouvy s fyzickou osobou 

08 

02023/RM1822/30 RM_M 28 Návrh na souhlas s umístěním ekvipotenciálního prahu 

včetně napojovacích bodů - zemnícího pásku FeZn          

a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

02024/RM1822/30 RM_M 29 Návrh na zřízení věcných břemen a uzavření smluv        

o zřízení věcných břemen a návrh na uzavření dodatku 

č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene pro společnost Gas Net, s.r.o. 

08 

02025/RM1822/30 RM_M 30 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti s CTP Invest,           

spol. s r.o. a Českomoravská distribuce, s.r.o. 

08 

02026/RM1822/30 RM_M 31 Návrh na záměr města prodat nemovité věci                 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou,obec Ostrava 

08 

02027/RM1822/30 RM_M 32 Návrh na záměr města pronajmout jednotku č. 3037/5 

v bytovém domě na ul. Horní 3037/110,            

Ostrava-Bělský Les 

08 

02028/RM1822/30 RM_M 33 Návrh přijmout darem stavbu od Ostravských vodáren 

a kanalizací a.s. v k.ú. Hošťálkovice 

08 

02029/RM1822/30 RM_M 34 Návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

08 

02030/RM1822/30 RM_M 35 Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovitých 

věcí svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih 

08 

02031/RM1822/30 RM_M 44 Návrh koupit pozemky v k. ú. Hošťálkovice,                  

obec Ostrava 

08 
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02032/RM1822/30 RM_M 48 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a nájemních 

smluv k částem pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

08 

02033/RM1822/30 RM_M 51 Návrh na záměr města prodat část pozemku, návrh          

na záměr města neprodat část pozemku                         

(k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) 

08 

02034/RM1822/30 RM_M 52 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 

č. 1 v bytovém domě na ul. Horní 3033/102, Ostrava-

Bělský Les 

08 

02035/RM1822/30 RM_M 62 Návrh města směnit pozemky v k. ú. Přívoz,          

obec Ostrava, a návrh na uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti 

08 

02036/RM1822/30 RM_M 67 Návrh plné moci oprávněné osoby jako účastníka 

správního řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého 

pobytu 

08 

02037/RM1822/30 RM_M 70 Návrh na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě   

ev. č. 3207/2013/MJ 

08 

02038/RM1822/30 RM_M 72 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků         

za účelem umístění, vybudování a provozování 

veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily 

08 

02039/RM1822/30 RM_M 22 Žádost P.K. o prominutí dluhu ve výši 68.700,00 Kč 

vůči statutárnímu městu Ostrava vzniklého odtahem 

vozidla tvořící překážku provozu na pozemní 

komunikaci 

07 

02040/RM1822/30 RM_M 23 Žádost Y.V. o prominutí dluhu ve výši 37.521,00 Kč 

opatrované N.B. vůči statutárnímu městu Ostrava 

odpovídající částce poplatků z prodlení dle nájemní 

smlouvy 

07 

02041/RM1822/30 RM_M 47 Úprava rozpočtu 07 

02042/RM1822/30 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Přezkoumání hospodaření SMO 

2019 a 2020”, poř.č. 096/2019 

07 

02043/RM1822/30 RM_MZP 2 Návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových 

organizací zřízených statutárním městem Ostrava         

v oblasti školství 

31 

02044/RM1822/30 RM_M 46 Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, 

p.o. - změna podmínek čerpání poskytnutého 

účelového příspěvku 

42 

02045/RM1822/30 RM_M 66 Realizace a financování projektu Rozvoj rovného 

přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III 

91 

02046/RM1822/30 RM_M 12 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů            

do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162,         

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

Moravská Ostrava 
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02047/RM1822/30 RM_M 50 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných 

movitých věcí statutárního města Ostravy, předaného  

k hospodaření právnické osobě Domov Slunečnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 70631883,         

se sídlem Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava – Poruba 

40 

02048/RM1822/30 RM_M 49 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru            

do vlastnictví právnické osoby Čtyřlístek - centrum 

pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO: 70631808, se sídlem 

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov 

41 

02049/RM1822/30 RM_M 54 Návrh na změnu účelu a podmínek čerpání 

poskytnutých příspěvků právnické osobě Čtyřlístek - 

centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace 

41 

02050/RM1822/30 RM_M 1 Žádost právnické osoby o prominutí odvodu              

za porušení rozpočtové kázně 

86 

02051/RM1822/30 RM_M 6 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí 

účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 

86 

02052/RM1822/30 RM_M 24 Žádosti příspěvkových organizací v sociální oblasti         

o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 

86 

02053/RM1822/30 RM_M 40 Zapojení města Ostravy do kampaně Evropský týden 

mobility (16. - 22. 9.) v roce 2019 

80 

02054/RM1822/30 RM_M 61 Vystavení objednávky vůči OVANET a.s. na nákup a 

instalaci síťových prvků v prostředí městských obvodů 

83 

02055/RM1822/30 RM_M 17 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”          

v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek,           

II. etapa” a “Dostavba kanalizace v ul. Chrobákova” 

05 

02056/RM1822/30 RM_M 18 Uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní              

na zpracování projektové dokumentace pro stavbu 

„Cyklotrasa M přes Svinovské mosty, SO651 Přeložka 

tramvajových trakčních stožárů ul. Opavská“ 

05 

02057/RM1822/30 RM_M 36 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo       

č. 3643/2018/OI/VZKÚ ze dne 03.12.2018 na realizaci 

stavby “Oprava vodovodu ul. Gončarovova”                

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

05 

02058/RM1822/30 RM_M 37 Návrh na zrušení usnesení a návrh na uzavření 

Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na BOZP           

pro stavbu “Rekonstrukce kanalizace v ul. Jahodová” 

05 

02059/RM1822/30 RM_M 38 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na 

realizaci stavby “ Rekonstrukce násosek Důlňák - Les” 

05 

02060/RM1822/30 RM_M 39 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo          

na realizaci stavby “ Oprava vodovodu Mariánské 

Hory 1. etapa” 

05 

02061/RM1822/30 RM_M 41 Návrh Dohody o ukončení smluvního vztahu 

založeného smlouvou o dílo a smlouvou příkazní        

č. 1948/2018/OI/VZKÚ ze dne 31.05.2018 
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02062/RM1822/30 RM_M 42 Realizace akcí pro Městskou nemocnici Ostrava, p.o., 

a jejich financování z rozpočtu statutárního města 

Ostrava - Fondu pro rozvoj Městské nemocnice 

Ostrava 

05 

02063/RM1822/30 RM_M 55 Uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu 

založeného smlouvou o dílo a smlouvou mandátní    

pro stavbu “Cyklostezka Nová Ves - vodárna” 

05 

02064/RM1822/30 RM_M 56 Uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu 

založeného smlouvou o dílo a smlouvou příkazní       

pro stavbu “Cyklostezka Hornopolní x Varenská, 

Hollarova” 

05 

02065/RM1822/30 RM_M 58 Návrh dohody o ukončení smluvního vztahu 

založeného smlouvou o dílo a smlouvou příkazní         

č. 1302/2018/OI/VZKÚ ze dne 3.4.2018 

05 

02066/RM1822/30 RM_M 69 Sportovní hala - Sokolovna Svinov - návrh dodatku č.2 05 

02067/RM1822/30 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ve Staré Bělé,   

ul. Mitrovická”, poř. č. 146/2019 

05 

02068/RM1822/30 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Nové Lauby - záchranný 

archeologický výzkum”, poř. č. 127/2019 

05 

02069/RM1822/30 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Novostavba bytového domu 

Kostelní - Biskupská v Ostravě - PD”, poř. č. 124/2019 

05 

02070/RM1822/30 RM_M 15 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu 

Změny č. 1 Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí 

89 

02071/RM1822/30 RM_M 16 Oznámení o opakovaném projednávání Návrhu zprávy 

o uplatňování územního plánu Děhylov 

89 

02072/RM1822/30 RM_M 19 Povolení výjimky ze stavební uzávěry kolem HDD 

“Hlubina 1 větrní” a “Hlubina 1” v k.ú. Moravská 

Ostrava 

89 

02073/RM1822/30 RM_M 20 Povolení výjimky ze stavební uzávěry kolem SDD 

“Kutací jáma Písek” v k.ú. Muglinov 

89 

02074/RM1822/30 RM_M 65 Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitosti 

svěřené městskému obvodu Poruba a k nabytí 

nemovitostí do majetku města 

89 

02075/RM1822/30 RM_MZP 3 Návrh na úpravu funkčních míst odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy             

k 1.10.2019 

36 

02076/RM1822/30 RM_M 3 Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku v katastrálním 

území obce Ostrava, jako vlastníka sousední 

nemovitosti 

84 

02077/RM1822/30 RM_M 4 Kácení dřevin na pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy 

84 

02078/RM1822/30 RM_VZ 1 Kosení trvalých travních porostů na pozemcích          

ve vlastnictví statutárního města Ostrava v lokalitě 

podnikatelského areálu v Mošnově 

84 

02079/RM1822/30 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Nákup rotátorů”, poř. č. 058/2019 84 

02080/RM1822/30 RM_M 8 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 
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02081/RM1822/30 RM_M 60 Kontrola plnění usnesení rady města za období červen 

a červenec 2019 

28 

02082/RM1822/30 RM_M 71 Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu 36 

 
 
 
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 53 Návrh na schválení navýšení spolufinancování 2b. 

etapy projektu “Transformace Domova Barevný svět 

III a Domova Jandova”, návrh na poskytnutí a změnu 

účelu a podmínek čerpání již poskytnuté návratné 

finanční výpomoci organizaci Čtyřlístek - centrum      

pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace 

41 
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RM_M 0 
Schválení programu 30. schůze rady města konané dne 27. 08. 2019 
  
Usnesení číslo: 02001/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 30. schůze rady města konané dne 27. 08. 2019 

  

 
RM_M 5 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty RNDr. Jiřiny Kábrtové, ředitelky 
Ostravského muzea, příspěvková organizace, do Polska (Gdańsk)       
ve dnech 29. 7. - 2. 8. 2019 
  
Usnesení číslo: 02002/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 01762/RM1822/27 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty RNDr. Jiřiny Kábrtové, ředitelky Ostravského muzea, 

příspěvková organizace, do Polska (Gdańsk) ve dnech 29. 7. - 2. 8. 2019 

  

 
RM_M 57 
Podání žádosti o dotaci z programu Regenerace veřejných prostranství 
na sídlištích na rok 2020 pro projekt “RS - Ostrava, Fifejdy II - VII. etapa, 
část A” 
  
Usnesení číslo: 02003/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 6350/RM1014/83 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt “RS - Ostrava, Fifejdy II - VII. etapa, část A” v rámci 

programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích na rok 2020 vyhlášeného                                    
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Státním fondem rozvoje bydlení, IČO: 70856788 se sídlem: Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 

120 00 Praha 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto 

usnesení v souladu s podmínkami programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích   

na rok 2020 v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení 

žádosti o dotaci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.12.2019 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) schvaluje 

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

13 310 tis. Kč 

 

- v roce 2020: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 6 655 tis. Kč, přičemž v částce je obsaženo 

spolufinancování celkem ve výši 3 655 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci 

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

3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.12.2020 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 63 
Zapojení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz do Místní 
agendy 21 
  
Usnesení číslo: 02004/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
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rada města 
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1) souhlasí 

  
s připojením městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k Deklaraci k podpoře 

udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 ve znění přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s připojením k Deklaraci dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.12.2019 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 68 
Souhlas s přijetím změnových rozhodnutí o poskytnutí dotací                 
z programu 11531- Operační program životního prostředí 2014-2020 
  
Usnesení číslo: 02005/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 03624/RM1418/55 
k usnesení č. 07037/RM1418/100 
k usnesení č. 08239/RM1418/115 
k usnesení č. 08949/RM1418/125 
k usnesení č. 09058/RM1418/126 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou rozhodnutí o poskytnutí dotací dle programu 11531 - Operační program životního 

prostředí 2014-2020 dle podmínek poskytovatele Ministerstva životního prostředí,               

IČO: 00164801 se sídlem Vršovická 1442/65, 10010 Praha 10  a jeho zprostředkujícího 

subjektu - Státního fondu životního prostředí České republiky u následujících projektů: 

„Snížení energetické náročnosti MŠ Frýdecká 426/28, Ostrava – Kunčice“,                     

„Snížení energetické náročnosti Hasičské stanice Koblov“, „Snížení energetické náročnosti MŠ 

Požární 8/61, Ostrava – Heřmanice“, „Snížení energetické náročnosti MŠ Keramická 8/230, 

Ostrava – Muglinov“ a „Snížení energetické náročnosti tělocvičny a krčku pracoviště 

Škrobálkova 300/51“, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 až č. 5 předloženého materiálu 
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rada města 
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2) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektů dle bodu 1) předloženého 

materiálu 

  

 Vyřizuje: Richard Vereš, T: 30.09.2019 

 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 

  
RM_M 13 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc červenec 2019 
  
Usnesení číslo: 02006/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc červenec 2019 

  

 
RM_M 59 
Návrh na uzavření smlouvy o mediálním partnerství s Českou televizí       
u projektu SametOVA!!! 
  
Usnesení číslo: 02007/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o mediálním partnerství u projektu SametOVA!!! mezi statutárním městem 

Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 00, Ostrava, IČO: 00845451                        

a Českou televizí, se sídlem Kavčí hory, na Hřebenech  II, 1132/4, 147 00 Praha 4,                

IČO: 00027383,  Televizním studiem Ostrava, Dvořákova 19, 728 20 Ostrava dle přílohy         

č.1 předloženého materiálu   

  

 
RM_MZP 4 
Vyjádření souhlasu s dalším postupem ve věci žaloby vůči společnosti 
AMÁDEUS REAL, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02008/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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1) souhlasí 

  
s postupem dle důvodové zprávy předloženého materiálu, navrženým advokátní kanceláří 

Konečná & Zacha, s.r.o., se sídlem Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1, IČO: 27112331, ve věci 

žaloby vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 27 C 204/2013, v níž žaluje 

statutární město Ostrava žalovanou společnost AMÁDEUS REAL, a.s., se sídlem            

Dlouhá 741/13, 110 00 Praha 1, IČO: 27241131, a to o úhradu nároků města ve výši 

68.360.019,- Kč bez příslušenství, tj. nebrat částečně zpět žalobu podanou statutárním městem 

Ostravou 

  

 
RM_MZP 1 
Návrh na úpravu platu ředitelky Firemní školky města Ostravy, 
příspěvkové organizace s účinností od 1. 9. 2019 a uzavření dohody        
o provedení práce s ředitelkou organizace 
  
Usnesení číslo: 02009/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu platu Jany Madecké, ředitelky Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace, 

IČO: 71294155, s účinností od 1. 9. 2019 dle předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
uzavření dohody o provedení práce s Janou Madeckou, ředitelkou Firemní školky města 

Ostravy, příspěvkové organizace, bytem XXXX XXX dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Odstoupení od projektu “Sociální byty ve smíšeném bytovém domě 
Janáčkova” 
  
Usnesení číslo: 02010/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 01768/RM1822/27 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o stažení žádosti o dotaci “Sociální byty ve smíšeném bytovém domě Janáčkova”                  

ev. č. 1128110008 z evidence programu Výstavba pro obce 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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RM_M 43 
Smlouvy a objednávky O spoluvystavování a prezentaci, Smlouva          
na zajištění doprovodných služeb a Darovací smlouva k veletrhu  EXPO 
REAL 2019 
  
Usnesení číslo: 02011/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 01433/RMm1822/2 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smluvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2019 mezi 

statutárním městem Ostrava a společností: 

 

- Accolade s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, Karlín, Praha 8, IČO: 27851371 

 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Smluvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2019 mezi 

statutárním městem Ostrava a společností: 

 

- Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, se sídlem Štěpánská 15,              

PSČ 120 00, Praha 2,  IČO: 71377999 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  

3) rozhodla 

  
o uzavření Smluvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2019 mezi 

statutárním městem Ostrava a společností: 

 

- RESIDOMO, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, PSČ 702 00, Moravská Ostrava,            

IČO: 05253268 

 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  

4) rozhodla 

  
o uzavření Smluvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2019 mezi 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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statutárním městem Ostrava a společností: 

- OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., 28. října 3346/91, PSČ 702 00 

Ostrava, IČO: 28938186 

 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  

5) rozhodla 

  
o uzavření Smluvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2019 mezi 

statutárním městem Ostrava a společností: 

 

- Contera Management s.r.o., Černokostelecká 2247, PSČ 251 01 Říčany, IČO: 28573510 

 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu  

  

6) rozhodla 

  
o uzavření Smluvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2019 mezi 

statutárním městem Ostrava a společností: 

 

- Asental Land, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, PSČ 702 00, Moravská Ostrava,           

IČO: 27769143; 

 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu  

  

7) rozhodla 

  
 o přijetí objednávky na prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2019 mezi statutárním městem 

Ostrava a společností: 

 

- Nová Karolina Park, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, PSČ 140 00 Praha, IČO: 28197003 

 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

8) rozhodla 

  
 o přijetí objednávky na prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2019 mezi statutárním městem 

Ostrava a společností: 

 

- CASUA, spol. s r.o., se sídlem Křižíkova 682/34a, PSČ 186 00, Karlín, Praha 8,               

IČO: 44846908; 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 15/73  
  

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu  

  

9) rozhodla 

  
 o přijetí objednávky na prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2019 mezi statutárním městem 

Ostrava a společností: 

 

- PointPark Properties s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, PSČ, 110 00, Praha 1,             

IČO: 28215061; 

 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu  

  

10) rozhodla 

  
 o přijetí objednávky na prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2019 mezi statutárním městem 

Ostrava a společností: 

 

- PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, se sídlem Jáchymova 26/2, PSČ 110 00, Praha 1, 

IČO: 26692392; 

 

dle přílohy č. 10 předloženého materiálu  

  

11) rozhodla 

  
uzavření Smlouvy na zajištění cateringových služeb na veletrhu EXPO REAL 2019 mezi 

statutárním městem Ostrava a Michalem Daňkem,  Berkova 1206/25, 612 00 Brno,            

IČO: 61429040, DIČ: CZ7108160565 

dle přílohy č. 11 předloženého materiálu, za cenu nejvýše přípustnou 290 000,- Kč bez DPH  

  

12) rozhodla 

  
uzavření Darovací smlouvy k veletrhu EXPO REAL 2019, jejímž předmětem je bezplatné 

přijetí daru, mezi statutárním městem Ostrava (obdarovaný) a společností (dárce): 

 

- Pivovary Staropramen, Nádražní 43/84, Praha 5, PSČ: 150 00, IČO: 24240711 

 

dle přílohy č. 12 předloženého materiálu  
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RM_M 45 
Smlouva o dotaci k projektu CLAIRO v rámci evropského dotačního 
titulu Urban Innovative Actions 
  
Usnesení číslo: 02012/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 08621/RM1418/120 
k usnesení č. 0237/ZM1822/5 
k usnesení č. 00960/RM1822/16 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením “Smlouvy o dotaci” mezi Région Hauts-de-France, Hotel de Région, 151,     

avenue du Président Hoover, 595 55 Lille Cedex, France - pověřeným subjektem evropského 

dotačního titulu Urban Innovative Actions a statutárním městem Ostrava za účelem realizace 

projektu CLAIRO dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
financování projektu “CLAIRO” ve výši 1 342 511,60 EUR (cca 34 097 tis. Kč), přičemž        

v této částce je obsaženo spolufinancování v celkové výši  255 688 EUR (cca 6 494 tis. Kč)  

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření ”Smlouvy o dotaci” mezi Région Hauts-de-France, Hotel de Région, 

151, avenue du Président Hoover, 595 55 Lille Cedex, France - pověřeným subjektem 

evropského dotačního titulu Urban Innovative Actions a statutárním městem Ostrava za účelem 

realizace projektu CLAIRO dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu   

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_M 64 
Odvolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě o návrhu na zápis 
Městského ateliéru prostorového plánování a architektury, p.o.            
do obchodního rejstříku 
  
Usnesení číslo: 02013/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 0179/ZM1822/4 
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním odvolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, č. j. Pr 5328/RD15/KSOS,       

Fj 63435/2019/KSOS, ze dne 12. 8. 2019, o návrhu na zápis Městského ateliéru prostorového 

plánování a architektury, p.o. do obchodního rejstříku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Žádost právnické osoby Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, 
příspěvková organizace o souhlas s uspořádáním veřejné sbírky           
a převodem čistého výtěžku sbírky pro účely indonéské nadace           
za účelem výstavby a provozu záchranného centra pro luskouny 
  
Usnesení číslo: 02014/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

souhlasit, aby právnická osoba Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO: 373249, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, konala veřejnou 

sbírku pro účely výstavby a provozu záchranného centra pro luskouny a případně další 

ohrožená zvířata na Sumatře v Indonésii 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

souhlasit s darováním čistého výtěžku veřejné sbírky pro účely výstavby a provozu 

záchranného centra pro luskouny a případně další ohrožená zvířata na Sumatře v Indonésii 

indonéské organizaci na základě uzavřené darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostrava 

a indonéskou organizací PASAL Foundation se sídlem Grand Slipi Tower, lantai 9,             

Unit G Jl. Letjend S.Parman Kav.22-24, Palmerah, Jakarta Barat, 11480, Indonesia 
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3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 14 
Smlouva o poskytnutí podpory a přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
k projektu “Ostravou na alternativní pohon II” v rámci Národního 
programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 02015/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 08383/RM1418/117 
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 

1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729 prostřednictvím Národního programu Životní 

prostředí pro projekt “Ostravou na alternativní pohon II” dle podmínek Rozhodnutí                  

č. 03231821 o poskytnutí dotace viz příloha č. 1 předloženého materiálu 

 

a 

 

rozhodnout o uzavření Smlouvy č. 03231821 o poskytnutí podpory mezi příjemcem 

statutárním městem Ostrava a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí            

České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729                                

na financování projektu “Ostravou na alternativní pohon II” z Národního programu Životní 

prostředí dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru hospodářské správy a odboru strategického rozvoje 

zabezpečit veškeré potřebné úkony spojené s dokončením realizace projektu dle bodu 1) tohoto 

usnesení, 

zajistit plnění účelu akce řádným provozováním  a užíváním předmětu podpory po celou dobu 

udržitelnosti projektu 

 

a zajistit informace, vypracovat a odeslat poskytovateli podpory pravidelné Zprávy o realizaci 

akce v období udržitelnosti projektu 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.12.2022 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2022 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 
4) žádá 

  
Městskou policii Ostrava, Městský obvod Hošťálkovice, Městský obvod Hrabová, Městský 

obvod Krásné Pole, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Městský obvod Nová Ves, 

Městský obvod Ostrava - Jih, Městský obvod Radvanice a Bartovice a Městský obvod Stará 

Bělá jako provozovatele předmětu podpory 

po celou dobu udržitelnosti projektu o nezbytnou součinnost při zajištění plnění účelu akce       

a poskytování informací o aktivním využívání a aktuálním stavu předmětu podpory                

pro zajištění udržitelnosti projektu odborem strategického rozvoje 

  

 Vyřizuje: Ing. Miroslav Plaček, T: 31.12.2022 

 ředitel Městské policie Ostrava 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jiří Jureček, T: 31.12.2022 

 starosta městského obvodu Hošťálkovice 

  
 Vyřizuje: Igor Trávníček, T: 31.12.2022 

 starosta městského obvodu Hrabová 

  
 Vyřizuje: Ing. Tomáš Výtisk, T: 31.12.2022 

 starosta městského obvodu Krásné Pole 

  
 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.12.2022 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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 Vyřizuje: Ing. Tomáš Lefner, T: 31.12.2022 

 starosta městského obvodu Nová Ves 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.12.2022 

 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 Vyřizuje: Bc. Aleš Boháč, MBA, T: 31.12.2022 

 starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 31.12.2022 

 starosta městského obvodu Stará Bělá 

  
 

RM_M 9 
Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Slezskému 
železničnímu spolku ve výši 35 tis. Kč 
  
Usnesení číslo: 02016/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

735 42 Těrlicko, na vypravení spěšných vlaků na Malou Morávku dne 14.9.2019 

 

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

č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

 

sníží: 

 

kapitálové výdaje na: 

 

§ 2212, pol. 6342, ORG 0000000003408, ORJ 100                                         o 35 tis. Kč 

 

zvýší: 

 

běžné výdaje na: 

§ 3319, pol. 5222, ORJ 100                                                                              o 35 tis. Kč  
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3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 2 
Souhlas s provedením technického zhodnocení na majetku statutárního 
města Ostravy nájemcem Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
  
Usnesení číslo: 02017/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s provedením technického zhodnocení v celkové hodnotě 169.400,00 Kč                                         

na vodohospodářském majetku statutárního města Ostravy, vedený pod inv. č. 000000087855, 

v hodnotě 30.595.507,00 Kč, realizovaným nájemcem společností Ostravské vodárny                

a kanalizace a.s. tj. výměna 4 kusů stávajících dveří za protipožární,   

 

realizovaným na náklady nájemce v souladu s ustanovením bodu 2, čl. 9 Koncesní smlouvy         

ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000 

  

 
RM_M 7 
Návrh na záměr pronájmu vodohospodářské stavby ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02018/RM1822/30 

(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 Ostrava 

a)  Vodovodní řad  č. 1 PE 100 D 90 délky 14,33 m a PE 100 D 50 délky 12,47 m tj. celkové 

délky 26, 80 m včetně 1 kusu šoupěte DN 80 a vodovodní řad č. 2 PE 100 D 63 délky 24, 1 m. 
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b) Kanalizační stoky jednotné kanalizace A DN 1200 celkové délky 81,43 m, stoka A.1        

DN 800 délky 8,9 m, stoka A.2 DN 400 délky 11, 71 m včetně osazení 3 kusů kanalizačních 

šachet DN 1000 a 1 kusu spádišťové kanalizační šachty DN 1000. 

c) Dešťová kanalizace DN 400 délky 78,65 m včetně 3 kusů kanalizačních šachet DN 1000. 

Stavba vodního díla byla realizována na pozemcích parc. č. 224/55, parc. č. 751/1                      

a parc. č. 751/9 vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava a kolaudována kolaudačním 

souhlasem č. 69/19/VH/K ze dne 25. 4. 2019. 

  

 
RM_M 10 
Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec 
Ostrava a doplnění usnesení č. 01778/RM1822/27 ze dne 16. 7. 2019 
  
Usnesení číslo: 02019/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava: 

 

- pozemek parc. č. 390/1,  

součástí pozemku je stavba č. p. 87, obč. vybavenost, 

včetně všech součástí a příslušenství, tj. elektro přípojka, vodovodní přípojka, přípojka    

splaškové a dešťové kanalizace, přípojka plynu a plynový kotel s centrálním rozvodem 

 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu 

 

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

  

2) doplňuje 

  
své usnesení č. 01778/RM1822/27 ze dne 16. 7. 2019, kterým souhlasila s návrhem na záměr 

města prodat pozemky v k. ú.  Mariánské Hory, obec Ostrava: 

 

a to tak, že za text “...p. p. č. 2691...” 

 

se doplňuje text  “...p. p. č. 104/40...” 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 23/73  
  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 25 
Návrh na vydání předchozích souhlasů k prodeji nemovitého majetku 
městským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 02020/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

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

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

pozdějších změn a doplňků, a to: 

části pozemku p.p.č. 1149/5 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, oddělených 

geometrickým plánem č. 3553-63/2019 ze dne 3. 6. 2019, vyhotoveným pro k. ú. Zábřeh       

nad Odrou, obec Ostrava, a nově označených jako pozemek: 

- p.p.č. 1149/11 

- p.p.č. 1149/12 

- p.p.č. 1149/13 

- p.p.č. 1149/14 

- p.p.č. 1149/5, 

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

  

2) vydává 

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

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

pozdějších změn a doplňků, a to pozemku: 

 

- p.p.č. 458/57 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

  

 
RM_M 26 
Návrh na souhlas s umístěním podia 
  
Usnesení číslo: 02021/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
s umístěním podia na pozemku parc. č. 437 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, 

 

pro Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvkovou organizaci, se sídlem 

Sokolská třída 175/26, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 697 17 066 

 

pro akci “Masarykáč žije” dne 30. 8. 2019 

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

  

 
RM_M 27 
Návrh na souhlas s umístěním zpevněné plochy do pozemku                 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, návrh na uzavření smlouvy    
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní 
smlouvy s fyzickou osobou 
  
Usnesení číslo: 02022/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s užíváním části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 2045/8 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, jako sjezdu pro příjezd     

k pozemku p. p. č. 732/1 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

 

pro: 

 

MXXXXX JXXXX, datum narození XX XXX XXXX 

se sídlem: 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, Masarykova 843 

IČO: 478 22 627 

 

v rámci stavby “Rozšíření areálu firmy JANČA V.M. s.r.o. v Ostravě” 

 

dle situačního výkresu, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 2045/8 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, jako sjezdu pro příjezd k pozemku         

p. p. č. 732/1 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 
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pro: 

MXXXXX JXXXX, datum narození XX XXX XXXX  

se sídlem: 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, Masarykova 843 

IČO: 478 22 627 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava parc.č. 2045/8, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 31 m2         

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Nákladní) s 

MXXXXX JXXXX, datum narození XX XXX XXXX  

se sídlem: 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, Masarykova 843 

IČO: 478 22 627 

za účelem vybudování sjezdu pro příjezd k pozemku p. p. č. 732/1 v k.ú. Mariánské Hory,  

obec Ostrava v rámci realizace stavby “Rozšíření areálu firmy JANČA V.M. s.r.o. v Ostravě”, 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 2 790,- Kč/ročně, na dobu určitou, nejpozději               

do 31. 12. 2022, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 28 
Návrh na souhlas s umístěním ekvipotenciálního prahu včetně 
napojovacích bodů - zemnícího pásku FeZn a uzavření smlouvy             
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02023/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním ekvipotenciálního prahu včetně napojovacích bodů - zemnícího pásku FeZn 

30x4mm v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

 

parc. č. 1147/1 - orná půda  

v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, pro:   

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 
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v rámci stavby “NJ_MOSN-posílení uzemňovací soustavy” 

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

  

2) rozhodla 

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

ekvipotenciálního prahu včetně napojovacích bodů - zemnícího pásku FeZn 30x4mm                

k pozemku: 

 

parc. č. 1147/1 - orná půda 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh na zřízení věcných břemen a uzavření smluv o zřízení věcných 
břemen a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene pro společnost Gas Net, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02024/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

zřízení a provozování STL plynovodu v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

 

p. p. č. 1095/4 - ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 1095/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1095/40 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1095/43 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

 

GasNet, s.r.o. 

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

IČO: 272 35 311 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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rada města 
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2) rozhodla 

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

zřízení a provozování NTL plynovodu v pozemcích: 

parc. č. 2965/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2965/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2965/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 2971/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

GasNet, s.r.o. 

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

IČO: 272 35 311 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 

3) rozhodla 

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

břemene evid. č. 2778/2019/MJ ze dne 11. 7. 2019 k pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 1888/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

GasNet, s.r.o. 

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

IČO: 272 35 311 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti s CTP Invest, spol. s r.o. a Českomoravská distribuce, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02025/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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1) 

rozhodla 

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

evid. č. 1167/2018/MJ ze dne 16. 3. 2018 k části pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 342/2 - ostatní plocha, zeleň 

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

Českomoravská distribuce s.r.o. 

se sídlem Tusarova 791/31, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 246 69 504  

a s investorem: 

CTP Invest, spol. s r.o. 

se sídlem Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, IČO: 261 66 453 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 31 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh                  
nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02026/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek p.p.č. 458/11 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 

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

zrušit   

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, svěřené městskému obvodu, a to: 

- pozemek p.č.st. 3484 

- pozemek p.č.st. 4034 

- část pozemku p.p.č. 612/14 o výměře 25 m2, nově označenou dle geometrického plánu              

č. 3555-67/2019, vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh nad Odrou jako pozemek p.p.č. 612/131  

- část pozemku p.p.č. 612/14 o výměře 35 m2, nově označenou dle geometrického plánu              

č. 3555-67/2019, vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh nad Odrou jako pozemek p.p.č. 612/132 

- část pozemku p.p.č. 612/14 o výměře 35 m2, nově označenou dle geometrického plánu           

č. 3555-67/2019, vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh nad Odrou jako pozemek p.p.č. 612/133  

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

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi, 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 32 
Návrh na záměr města pronajmout jednotku č. 3037/5 v bytovém domě 
na ul. Horní 3037/110, Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 02027/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout jednotku č. 3037/5, vymezenou podle zákona o vlastnictví bytů, 

způsob využití - byt, o velikosti 1+kk, umístěnou 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 - 

viz. letecký a situační snímek, 

a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit 

  

 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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RM_M 33 
Návrh přijmout darem stavbu od Ostravských vodáren a kanalizací a.s. 
v k.ú. Hošťálkovice 
  
Usnesení číslo: 02028/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem přijmout darem stavbu bez čp/če, stavba technického vybavení na pozemku parc.č. 

1320 v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava od Ostravských vodáren a kanalizací a.s., se sídlem 

Nádražní 1314/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 451 93 673 

 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Hošťálkovice       

dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 

znění stavbu bez čp/če, stavba technického vybavení na pozemku parc.č. 1320                           

v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

za podmínky, že se statutární město Ostrava stane jejím vlastníkem 

 

a za podmínky, že městský obvod Hošťálkovice vydá souhlasné stanovisko se svěřením 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Hošťálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 

Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění stavbu bez čp/če, 

stavbu technického vybavení na pozemku parc.č. 1320 v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

 

za podmínky, že se statutární město Ostrava stane jejím vlastníkem 

 

a za podmínky, že městský obvod Hošťálkovice vydá souhlasné stanovisko se svěřením 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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



Statutární město Ostrava 
rada města 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 34 
Návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 02029/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout odejmout ze svěření městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v souladu 

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

pozdějších předpisů nemovité věci, a to: 

stavbu bez čp/če, jiná stavba na pozemku parc.č. 2620/103 

pozemek parc.č. 192/3 - zastavěná plocha a nádvoří 

pozemek parc.č. 192/5 - zastavěná plocha a nádvoří 

pozemek parc.č. 192/6 - zastavěná plocha a nádvoří 

pozemek parc.č. 192/7 - zastavěná plocha a nádvoří 

vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 35 
Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovitých věcí svěřených 
městskému obvodu Ostrava - Jih 
  
Usnesení číslo: 02030/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
08 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k prodeji nemovitých věcí dle čl. 7, odst. (3), písm. a), obecně závazné 

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

městskému obvodu Ostrava - Jih, a to: 

- pozemku parc. č. st. 1948, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 156 m2, včetně jeho součásti 

stavby bytového domu na ul. Abramovova č.p. 1588, č.or. 10 v k. ú. Zábřeh nad Odrou,      

obec Ostrava, kde se nachází 8 bytů 

  

 
 

RM_M 44 
Návrh koupit pozemky v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02031/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
08 

 
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit pozemky v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava: 

 

 - parc. č. 705/4 

 - parc. č. 705/5 

 

od XXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bytem XXXXX XXXXXX XXX XX 

XXXXX 

 

za cenu obvyklou v celkové výši 28.000,- Kč 

 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 48 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a nájemních smluv k částem 
pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02032/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o vypůjčce k části pozemku parc. č. 3457/1 - ostatní plocha, 

neplodná půda o výměře 1750 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s Armádou spásy v České republice, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 

Praha, IČO: 406 13 411 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy k částem pozemků v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 3380/16 - ostatní plocha, manipulační plocha, a to části A o výměře 31,5 m2, části B   

o výměře 22,5 m2, části C o výměře 48 m2 a části D o výměře 20 m2 

- parc. č. 3457/46 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 15 m2 

- parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2
 

 

s New Karolina Shopping Center Development, s. r. o., se sídlem Antala Staška 2027/79,    

Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 281 83 011 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 3380/16 - ostatní 

plocha, manipulační plocha o výměře 800 m2  v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

 

s Marcelou Joovou, se sídlem 289 25, Zbožíčko 15, IČO: 878 67 095 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 
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RM_M 51 
Návrh na záměr města prodat část pozemku, návrh na záměr města 
neprodat část pozemku (k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 02033/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

 

část pozemku parc. č. 475/2 o výměře 86 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

oddělenou geometrickým plánem č. 4981 – 75/2015 vyhotoveného pro k.ú. Moravská Ostrava, 

označenou jako pozemek parc. č. 475/2, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

 

část pozemku parc. č. 2684/2 o výměře 583 m2 v k.ú. Moravská Ostrava,                               

obec Ostrava, oddělenou geometrickým plánem č. 5842-16/2018  vyhotoveného pro k. ú. 

Moravská Ostrava, označenou jako pozemek parc. č. 2684/14, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 52 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1 v bytovém 
domě na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 02034/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu zvláštního určení 

bezbariérového charakteru č. 1 o velikosti 1+kk, nacházející se v 1. nadzemním podlaží 

bytového domu č. p. 3033, který je součástí pozemku parc. č. 126/2, zastavěná plocha               

a nádvoří, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č.or. 102, Ostrava-Bělský Les,       

s žadatelem 

MXXXXXX KXXXXXXXX, rok narození XXXXX trvale bytem XXXXX XXXXXXXX 

XXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXX, 

na dobu určitou od 2. 9. 2019 do 31. 8. 2020, 

s výší nájemného 2510,- Kč/měsíc + zálohy na služby spojené s užíváním bytu, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 62 
Návrh města směnit pozemky v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, a návrh      
na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 02035/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem města směnit 

 

část pozemku p. p. č. 61/1 o výměře 185 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava,                             

která je dle geometrického plánu č. 2325-36/2019 vyhotoveného pro k. ú. Přívoz, označena 

jako pozemek p. p. č. 61/10 v  k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřená městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

 

za 

 

část pozemku p. č. st. 118 o výměře  62 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava,                               

která je dle geometrického plánu č. 2265-66c/2018  vyhotoveného pro k. ú. Přívoz, označena 

jako pozemek p. č. st. 118/5 ve vlastnictví XXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX 
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a uzavřít směnnou smlouvu v rámci “Směnné smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti”,          

která je přílohou č. 3 předloženého materiálu. 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě. 

  

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizační stoky 

DN 400 k pozemku: 

 

p. p. č. 61/10 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

s povinným: 

XXXXX XXXX, datum narození XX XX XXXX 

bydliště XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXX, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření směnné smlouvy v rámci “Směnné 

smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti” uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 67 
Návrh plné moci oprávněné osoby jako účastníka správního řízení       
ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu 
  
Usnesení číslo: 02036/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
zmocnit Mgr. Nikolu Šimíkovou, vedoucí střediska DUHOVÝ DŮM Ostrava k zastupování 
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statutárního města Ostravy jako vlastníka nemovité věci, ve správním řízení na zrušení údaje   

o místu trvalého pobytu u osob, kterým bylo na základě smlouvy o poskytnutí sociální služby 

toto právo uděleno 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem znění Plné moci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 70 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ev. č. 3207/2013/MJ 
  
Usnesení číslo: 02037/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ev. č. 3207/2013/MJ ze dne 16. 12. 2013, ve znění 

dodatku č. 1 

se společností Ostravské komunikace, a. s., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 

709 00 Ostrava, IČO: 253 96 544 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 72 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků za účelem umístění, 
vybudování a provozování veřejných dobíjecích stanic                          
pro elektromobily 
  
Usnesení číslo: 02038/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- parc. č. 214/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 
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- parc. č. 4237 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

- p. p. č. 455/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 

- p. p. č. 1005/24 - ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 4 m2  v k. ú. Zábřeh-VŽ,                

obec Ostrava, 

kdy předmět pronájmu (předmětná část každého pozemku) je specifikován zákresem                 

ve snímcích, které jsou přílohou č. 1/1 - č. 1/4 předloženého materiálu, 

 

s dobou nájmu 12 let, 

 

za účelem výstavby, umístění a provozování veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily, 

 

přičemž zajištění vymezení parkovacích míst přilehlých k dobíjecím stanicím (vodorovné            

a svislé značení) bude v gesci nájemce předmětu nájmu (resp. budoucího vlastníka                    

a provozovatele nabíjecí stanice), 

 

s tím, že části pozemků uvedených výše budou poskytnuty do nájmu jednotlivě, 

přičemž město si vyhrazuje právo poskytnout i části několika uvedených  pozemků nebo části 

všech pozemků uvedených výše i jen jedinému zájemci 

a dále si město vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit.  

Kritéria hodnocení nabídek: 

Kritériem hodnocení nabídek zájemců o uzavření nájemní smlouvy bude výše nabídnutého 

nájemného za 1 m2/rok ve vztahu k části každého jednotlivého pozemku uvedeného výše         

v tomto usnesení zvlášť, a to minimálně ve výši ceny v čase a místě obvyklé, která činí: 

u pozemku parc. č. 214/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava,         

obec Ostrava 125,- Kč/m2/rok 

u pozemku parc. č. 4237 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava,         

obec Ostrava 449,- Kč/m2/rok 

u pozemku p. p. č. 455/3 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava         

38,- Kč/m2/rok 

u pozemku p. p. č 1005/24 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava          

50,- Kč/m2/rok 

Jako podpůrné kritérium pro případ totožných nabídek se stanoví pořadí, ve kterém budou 

nabídky doručeny statutárnímu městu Ostrava. 

Předložení nabídek je přípustné pouze v písemné podobě, v uzavřené obálce označené 

“DOBÍJECÍ STANICE - NEOTVÍRAT” s adresou odesílatele, doručené nejpozději                 

do 12. 9. 2019 na adresu: 
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Statutární město Ostrava 

odbor strategického rozvoje 

Prokešovo náměstí 8 

729 30 Ostrava 

 

Všechny doručené nabídky budou otevřeny současně. 

Na nabídky doručené statutárnímu městu Ostrava po tomto datu nebude brán zřetel. 

  

 
RM_M 22 
Žádost P.K. o prominutí dluhu ve výši 68.700,00 Kč vůči statutárnímu 
městu Ostrava vzniklého odtahem vozidla tvořící překážku provozu     
na pozemní komunikaci 
  
Usnesení číslo: 02039/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
07 

Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o prominutí dluhu pana P.K., vůči statutárnímu městu Ostrava vzniklého odtahem 

vozidla tvořící překážku provozu na pozemní komunikaci v celkové výši 67.200,00 Kč             

a to za předpokladu, že žadatel uhradí částku 1.500,00 Kč za samotný odtah vozidla                   

a poté učinit “Prohlášení věřitele o prominutí dluhu dle § 1995 občanského zákoníku”,          

dle přílohy   č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D., 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí prominutí dluhu  a za tím účelem rozhodnout                

o učinění “Prohlášení věřitele o prominutí dluhu” dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 23 
Žádost Y.V. o prominutí dluhu ve výši 37.521,00 Kč opatrované N.B. 
vůči statutárnímu městu Ostrava odpovídající částce poplatků                    
z prodlení dle nájemní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 02040/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
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 1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o prominutí dluhu opatrované N.B., vůči statutárnímu městu Ostrava odpovídající 

částce poplatků z prodlení dle nájemní smlouvy v celkové výši 37.521,00 Kč a učinit 

“Prohlášení věřitele o prominutí dluhu dle § 1995 občanského zákoníku”, dle přílohy                    

č. 2 předloženého materiálu  

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D., 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí prominutí dluhu a za tím účelem rozhodnout           

o učinění “prohlášení věřitele o prominutí dluhu” dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 47 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 02041/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

 

z v y š u j í 

 

– nedaňové příjmy 

na § 3639, pol. 2133, ORJ 137 o 3 246 tis. Kč (C.3.) 

 

– ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13015, ORJ 120 o 1 802 tis. Kč (A.2.) 

na pol. 4116, ÚZ 103133063, ORJ 120 o 126 tis. Kč (A.4.) 

na pol. 4116, ÚZ 103533063, ORJ 120 o 713 tis. Kč (A.4.) 

 

– neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13307, ORJ 120 o 366 tis. Kč (A.1.) 

na pol. 4122, ÚZ 337, ORJ 120 o 75 tis. Kč (A.3.) 

na pol. 4122, ÚZ 33064, ORJ 120 o 107 tis. Kč (A.3.) 
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s n i ž u j í 

– běžné výdaje 

na § 6211, pol. 5173, ORJ 290 o 7 tis. Kč (C.2.) 

na § 1014, pol. 5171, ORG 4271, ORJ 136 o 305 tis. Kč (C.5.) 

na § 3412, pol. 5171, ÚZ 3412, ORJ 136 o 100 tis. Kč (C.5.) 

na § 3639, pol. 5171, ORJ 136 o 2 900 tis. Kč (C.5.) 

na § 3745, pol. 5169, ORJ 136 o 1 000 tis. Kč (C.5.) 

na § 3745, pol. 5169, ÚZ 3745, ORJ 136 o 500 tis. Kč (C.5.) 

na § 5311, pol. 5171, ORJ 136 o 350 tis. Kč (C.5.) 

na § 5519, pol. 5137, ORJ 136 o 20 tis. Kč (C.5.) 

na § 5519, pol. 5139, ORJ 136 o 80 tis. Kč (C.5.) 

na § 6171, pol. 5137, ORJ 136 o 60 tis. Kč (C.5.) 

na § 6211, pol. 5171, ORJ 136 o 450 tis. Kč (C.5.) 

na § 3612, pol. 5199, ORJ 137 o 200 tis. Kč (C.6.) 

– neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5229, ORJ 161 o 200 tis. Kč (C.4.) 

– investiční transfery 

na § 3632, pol. 6313, ORJ 190 o 2 000 tis. Kč (C.7.) 

– převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORG 604, ÚZ 7608, ORJ 120 o 82 tis. Kč (C.1.) 

na § 6330, pol. 5347, ORG 510, ÚZ 7109, ORJ 120 o 160 tis. Kč (E.1.) 

z v y š u j í 

– běžné výdaje 

na § 4399, pol. 5011, ÚZ 13015, ORJ 135 o 1 345 tis. Kč (A.2.) 

na § 4399, pol. 5031, ÚZ 13015, ORJ 135 o 336 tis. Kč (A.2.) 

na § 4399, pol. 5032, ÚZ 13015, ORJ 135 o 121 tis. Kč (A.2.) 

na § 6211, pol. 5177, ORJ 290 o 7 tis. Kč (C.2.) 

na § 2221, pol. 5171, ORJ 100 o 2 600 tis. Kč (C.3.) 

na § 2221, pol. 5169, ORJ 100 o 100 tis. Kč (C.3.) 

na § 2221, pol. 5169, ÚZ 93, ORJ 100 o 546 tis. Kč (C.3.) 

na § 3639, pol. 5151, ORJ 136 o 100 tis. Kč (C.5.) 

na § 3639, pol. 5153, ORJ 136 o 445 tis. Kč (C.5.) 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 136 o 1 700 tis. Kč (C.5.) 

na § 3412, pol. 5151, ÚZ 3412, ORJ 136 o 20 tis. Kč (C.5.) 

na § 3412, pol. 5169, ÚZ 3412, ORJ 136 o 1 320 tis. Kč (C.5.) 

na § 6171, pol. 5169, ORJ 136 o 930 tis. Kč (C.5.) 
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na § 6171, pol. 5171, ORJ 136 o 1 000 tis. Kč (C.5.) 

na § 6211, pol. 5154, ORJ 136 o 250 tis. Kč (C.5.) 

na § 6409, pol. 5909, ORJ 137 o 200 tis. Kč (C.6.) 

– kapitálové výdaje 

na § 3632, pol. 6121, ORG 8254, ORJ 210 o 2 000 tis. Kč (C.7.) 

– neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5336, ÚZ 13307, ORG 4245, ORJ 170 o 366 tis. Kč (A.1.) 

na § 3233, pol. 5336, ÚZ 337, ORG 81, ORJ 140 o 75 tis. Kč (A.3.) 

na § 3233, pol. 5336, ÚZ 33064, ORG 81, ORJ 140 o 107 tis. Kč (A.3.) 

na § 3233, pol. 5336, ÚZ 103133063, ORG 81, ORJ 140 o 126 tis. Kč (A.4.) 

na § 3233, pol. 5336, ÚZ 103533063, ORG 81, ORJ 140 o 713 tis. Kč (A.4.) 

na § 3419, pol. 5221, ORJ 161 o 200 tis. Kč (C.4.) 

 

– převody mezi statutárním městem a městskými obvody – výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORG 504, ÚZ 7608, ORJ 120 o 82 tis. Kč (C.1.) 

z v y š u j e 

– účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 160 tis. Kč (E.1.) 

Městské obvody celkem dle důvodové zprávy (A.2.) 

– z v ý š í   ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13015 o 10 207 tis. Kč 

– z v ý š í   běžné výdaje 

na § 4399, pol. 5xxx, ÚZ 13015 o 10 207 tis. Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (C.1.) 

– s n í ž í   převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ORG 604, ÚZ 7608 o 82 tis. Kč 

– z v ý š í   převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ORG 504, ÚZ 7608 o 82 tis. Kč 

– s n í ž í   kapitálové výdaje 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 7608 o 82 tis. Kč 

– z v ý š í   běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 82 tis. Kč 
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2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.08.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Přezkoumání hospodaření SMO 2019 a 2020”, poř.č. 
096/2019 
  
Usnesení číslo: 02042/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 01509/RM1822/24 
  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
své usnesení č. 01887/RM1822/28 ze dne 30. 07. 2019, kterým rozhodla o výběru dodavatele    

a o uzavření smlouvy na provedení přezkoumání hospodaření SMO za r. 2019 a 2020                 

s účastníkem BDO CA s.r.o., se sídlem Marie Steyskalové 315/14, Žabovřesky, 616 00 Brno, 

IČO: 25535269 

  

2) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,                 

za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli dle § 122 zákona                 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na provedení přezkoumání 

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

BDO CA s.r.o. 

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

IČO: 25535269 

 

a 

 

BDO Audit s.r.o. 

se sídlem: Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4 

IČO: 45314381 
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společně jako konsorcium osob s názvem “Společnost BDO” 

za cenu nejvýše přípustnou 2.896.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_MZP 2 
Návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových organizací zřízených 
statutárním městem Ostrava v oblasti školství 
  
Usnesení číslo: 02043/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
31 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
platy ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava                              

v oblasti školství s účinností od 01.09.2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 46 
Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o. - změna 
podmínek čerpání poskytnutého účelového příspěvku 
  
Usnesení číslo: 02044/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 06427/RM1418/94 
k usnesení č. 09525/RM1418/131 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
u poskytnutého neinvestičního účelového příspěvku organizaci Středisko volného času, 

Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 75080559 schváleného             

usn. č. 06427/RM1418/94 ze dne 23.5.2017 ve znění usn. č. 09525/RM1418/131 ze dne 

19.6.2018 - v části účelově určené na ”opravu elekroinstalace vč. osvětlení, opravu a vybavení 

vrátnice a centrální šatny”: 

- změnu termínu pro čerpání a závěrečné finanční vypořádání, a to “do 31. 12. 2020” 
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RM_M 66 
Realizace a financování projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání 
ve městě Ostrava III 
  
Usnesení číslo: 02045/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 00459/RM1822/8 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s realizací projektu “Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III”,                

reg. č. projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577 

  

2) schvaluje 

  
uzavření partnerské smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a partnery v rámci projektu 

“Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III” dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

 

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru školství a sportu 

 

jako nositeli projektu, zajistit veškeré úkony spojené s uzavřením partnerské smlouvy dle bodu 

2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 30.09.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
4) rozhodla 

  
o poskytnutí návratných finančních výpomocí v rámci projektu “Rozvoj rovného přístupu         

ke vzdělávání ve městě Ostrava” příjemcům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu    

a dle podmínek uvedených v příloze č. 4 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků v rámci projektu “Rozvoj rovného přístupu  

ke vzdělávání ve městě Ostrava III” příjemcům uvedeným v příloze č. 5 předloženého 

materiáu a dle podmínek uvedených v příloze č. 6 předloženého materiálu 
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6) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

• snižuje rezerva na předfinancování a spolufinancování projektu na ORJ 120 na § 6409, 

pol. 5901, ÚZ 6330 o 13.600 tis. Kč 

• zvyšují neinvestiční půjčené prostředky na ORJ 140 na § 3299, pol. 5651, ORG 

117000000 o 8.731 tis. Kč 

• zvyšují neinvestiční příspěvky na ORJ 140 na § 3299, pol. 5331, ORG 117000000, ÚZ 

103107609 o 4.211 tis. Kč 

• zvyšuje účelová rezerva na ORJ 140 na § 3299, pol. 5901, ORG 117000000 o 658 tis.Kč 

  

7) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 6) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 12 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,               
IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - 
Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02046/RM1822/30 

(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,   

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

výši 28.208,00 Kč (dle přílohy č. 1 předloženého materiálu) 

  

2) ukládá 

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

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu               

1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 03.09.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 50 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných movitých věcí 
statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě 
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 70631883,    
se sídlem Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba 
  
Usnesení číslo: 02047/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných movitých věcí statutárního města Ostravy, 

předaného k hospodaření právnické osobě Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO: 70631883, se sídlem Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba,                    

v pořizovací ceně 856.999,78 Kč (příloha č. 1 předloženého materiálu) 

  

 

2) jmenuje 

  členy likvidační komise k likvidaci movitých věcí 

Předseda: Ing. Ladislav Grulich – správce IT 

Členové: 

• Pavlína Czichonová - referent MTZ 

• Marek Schindler - údržbář   

• Jozefina Rucká - majetkový odbor MMO 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Grulich, T: 30.09.2019 

 správce IT 

  
3) ukládá 

  
předsedovi komise 

vyhotovit zápis o provedení likvidace movitých věcí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Grulich, T: 30.09.2019 

 správce IT 
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RM_M 49 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 70631808, se sídlem Hladnovská 
751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov 
  
Usnesení číslo: 02048/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

finančního daru do vlastnictví právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 

712 00 Ostrava - Muglinov, ve výši 10.000,- Kč (dle přílohy č. 1 předloženého materiálu) 

  

2) ukládá 

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

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu č. 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.08.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 54 
Návrh na změnu účelu a podmínek čerpání poskytnutých příspěvků 
právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 02049/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 01807/RM1822/27 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně podmínek čerpání poskytnutých příspěvků právnické osobě Čtyřlístek - centrum 

pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, IČO: 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 

712 00 Ostrava - Muglinov dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- sníží neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

§ 4357, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 43                                       o 57 tis. Kč 

- zvýší investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

§ 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 43                                       o 57 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů dle předloženého materiálu a důvodové zprávy, a to: 

Snížení neinvestičního účelového příspěvku na rok 2019 organizaci Čtyřlístek - centrum        

pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 70631808            

na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon                     

č. 02785/2015/SOC, dodatek č. 1  02785/2015/D1/2015/SOC, ve výši 57 tis. Kč,  

Navýšení investičního  příspěvku na rok 2019 organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby         

se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 70631808 na základě 

smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02785/2015/SOC, 

dodatek č. 1  02785/2015/D1/2015/SOC, ve výši 57 tis. Kč. 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) a úpravu závazných ukazatelů dle bodu  

3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.08.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 1 
Žádost právnické osoby o prominutí odvodu za porušení rozpočtové 
kázně 
  
Usnesení číslo: 02050/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
86 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 50/73  
  

Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o povolení částečného prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně, 

který byl uložen právnické osobě  Spirála o.p.s., IČO 29451736, se sídlem Antonína Poledníka 

1/2, 700 30 Ostrava Dubina dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit návrh rozhodnutí o povolení částečného prominutí povinnosti odvodu uloženého        

za porušení rozpočtové kázně dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 4 předloženého 

materiálu a rozhodnout o vydání tohoto rozhodnutí 

  

3) ukládá 

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

předložit návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 6 
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí účelové dotace   
z rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02051/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 0217/ZM1822/4 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření Dodatků č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí neinvestiční 

účelové dotace: 
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- ev. č. 0709/2019/SVZ uzavřené s právnickou osobou Podané ruce, z.s., Zborovská 465,        

738 01 Frýdek – Místek, IČO: 70305731, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

- ev. č. 0721/2019/SVZ uzavřené s právnickou osobou Společnost pro ranou péči, pobočka 

Ostrava, Rodinná 2719/57, 700 30 Ostrava, IČO: 75095017, dle přílohy č. 6 předloženého 

materiálu 

- ev. č. 0771/2019/SVZ uzavřené s právnickou osobou Nadační fond Paragraf,                       

Čs. Legií 1719/5, 702 00 Ostrava, IČO: 07213433, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 24 
Žádosti příspěvkových organizací v sociální oblasti o prominutí odvodu 
za porušení rozpočtové kázně 
  
Usnesení číslo: 02052/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
• o prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně, který byl uložen právnické 

osobě Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, 

IČO: 70631816, se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 

dle přílohy č. 1 a 5 předloženého materiálu 

 

• o prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně, který byl uložen právnické 

osobě Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, 

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

dle přílohy č. 2 a 5 předloženého materiálu 

 

• o prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně, který byl uložen právnické 

osobě Domov Korýtko, příspěvková organizace, IČO: 70631867, se sídlem 

Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh dle přílohy č. 3 a 5 předloženého materiálu 
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• o prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně, který byl uložen právnické 

osobě Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO: 70631859,   

se sídlem Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava - Vítkovice dle přílohy č. 4 a 5 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o vydání rozhodnutí dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 40 
Zapojení města Ostravy do kampaně Evropský týden mobility             
(16. - 22. 9.) v roce 2019 
  
Usnesení číslo: 02053/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zapojení města do kampaně Evropský týden mobility (16. - 22. září) v roce 2019                  

 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu a o podpisu charty Evropského 

týdne mobility dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 61 
Vystavení objednávky vůči OVANET a.s. na nákup a instalaci síťových 
prvků v prostředí městských obvodů 
  
Usnesení číslo: 02054/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na nákup a instalaci síťových prvků vůči společnosti OVANET a.s.  

se sídlem: Hájkova 1100/13, 702 00, Ostrava, IČO: 25857568, v celkové výši 612 212,- 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 
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 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 30.09.2019 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_M 17 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti               
se stavbou “Kanalizace Folvarek, II. etapa” a “Dostavba kanalizace         
v ul. Chrobákova” 
  
Usnesení číslo: 02055/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

II. etapa” mezi vlastníky: 

XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXX XXXX 

XXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X  

XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXX XXXX XXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX 

XX XXXXXX XXXX XXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXX XXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

II. etapa” mezi vlastníkem: 

XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXX XXXX 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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XXXX XXXXXX XXXXXXXX  

XXX XXXX XXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

II. etapa” mezi vlastníkem: 

XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX 

XXXX XXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Dostavba kanalizace      

v ul. Chrobákova” mezi vlastníkem: 

 

XXXX XXXXXX XXXXXXXX  

XXX XXXX XXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na zpracování projektové 
dokumentace pro stavbu „Cyklotrasa M přes Svinovské mosty, SO651 
Přeložka tramvajových trakčních stožárů ul. Opavská“ 
  
Usnesení číslo: 02056/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 55/73  
  

1) rozhodla 

  
uzavřít Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní se společností MORAVIA CONSULT 

Olomouc a.s., IČO: 64610357, se sídlem Legionářská 1085/8, Olomouc, na zpracování 

projektové dokumentace pro společné územní a stavební  řízení, zpracování plánu BOZP, 

dokumentace pro provedení stavby, zajištění inženýrské činnosti a funkce koordinátora BOZP 

při přípravě stavby „Cyklotrasa M přes Svinovské mosty,  SO 651 Přeložka tramvajových 

trakčních stožáru ul. Opavská“ za cenu 239 580,- Kč vč. DPH dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 36 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3643/2018/OI/VZKÚ 
ze dne 03.12.2018 na realizaci stavby “Oprava vodovodu                       
ul. Gončarovova” v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02057/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1  ke smlouvě o dílo č. 3643/2018/OI/VZKÚ ze dne 03. 12. 2018     

mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava,                          

IČO: 00845451    a společností STASPO, spol. s.r.o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava - 

Radvanice, IČO: 41035704 na realizaci stavby “Oprava vodovodu ul. Gončarovova”             

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
Návrh na zrušení usnesení a návrh na uzavření Smlouvy o dílo               
a smlouvy příkazní na BOZP pro stavbu “Rekonstrukce kanalizace         
v ul. Jahodová” 
  
Usnesení číslo: 02058/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
své usnesení č. 01818/RM1822/27 ze dne 16.7.2019 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní na výkon činnosti koordinátora BOZP včetně 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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zpracování Plánu BOZP pro stavbu “Rekonstrukce kanalizace v ul. Jahodová” se zhotovitelem 

SUPERPROJEKT CZ, s.r.o., Zátiší 754, 735 31 Bohumín, IČO: 07427867 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 38 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby “ 
Rekonstrukce násosek Důlňák - Les” 
  
Usnesení číslo: 02059/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 1132/2018/OI/VZKÚ ze dne 14. 3. 2018                  

na realizaci stavby Rekonstrukce násosek Důlňák - Les 

se zhotovitelem 

KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, Hranice, PSČ 753 01, IČO: 19010591 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
 

RM_M 39 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby “ 
Oprava vodovodu Mariánské Hory 1. etapa” 
  
Usnesení číslo: 02060/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 3969/2018/OI/VZKÚ ze dne 4. 12. 2018                

na realizaci stavby Oprava vodovodu Mariánské Hory - 1. etapa 

se zhotovitelem 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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JANKOSTAV  s. r.o., Štěpaňákova 714/31, Ostrava - Kunčice, PSČ 719 00, IČO: 25855581 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 41 
Návrh Dohody o ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou           
o dílo a smlouvou příkazní č. 1948/2018/OI/VZKÚ ze dne 31. 05. 2018 
  
Usnesení číslo: 02061/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

příkazní č. 1948/2018/OI/VZKÚ ze dne 31.05.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.02.2019, 

na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a výkon inženýrské činnosti            

pro stavbu “Rekonstrukce a revitalizace Náměstí Republiky” dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu  se zhotovitelem společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.,                     

Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 42767377 

  

 
RM_M 42 
Realizace akcí pro Městskou nemocnici Ostrava, p.o., a jejich 
financování z rozpočtu statutárního města Ostrava - Fondu pro rozvoj 
Městské nemocnice Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02062/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a)  schválit realizaci akcí investičním odborem Magistrátu města Ostravy dle přílohy                 

č. 2 předloženého materiálu 

-   ORG 6207 Koncepce energetického hospodářství v areálu MNO (Nemocnice Fifejdy -   

energetické hospodářství – rekonstrukce) 

-   ORG 6223 Městská nemocnice Ostrava – venkovní osvětlení 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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b) schválit financování akcí dle bodu a) tohoto usnesení z Fondu pro rozvoj                     

Městské nemocnice Ostrava 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit převod prostředků investičnímu odboru Magistrátu města Ostravy na ORJ 230                     

v celkové výši 76.782 tis.Kč na realizaci takto: 

-  ORG 6207 Koncepce energetického hospodářství v areálu MNO (Nemocnice Fifejdy - 

energetické hospodářství – rekonstrukce) ve výši 65.892 tis.Kč 

-   ORG 6223 Městská nemocnice Ostrava – venkovní osvětlení - rekonstrukce ve výši            

10.890 tis.Kč 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

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

na §3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170 ................ o 76.782 tis.Kč 

- zvýší kapitálové výdaje odboru investičního 

akce ORG 6207 Koncepce energetického hospodářství v areálu MNO (Nemocnice Fifejdy - 

energetické hospodářství – rekonstrukce) 

na §3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORJ 230  ................. o 65.892 tis.Kč 

akce ORG 6223 Městská nemocnice Ostrava – venkovní osvětlení - rekonstrukce 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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na §3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORJ 230 ................   o 10.890 tis.Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

předložit návrh dle bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

 Vyřizuje: Ing. Radek Muťka, T: 18.09.2019 

 vedoucí oddělení přípravy a realizace investic 
 

RM_M 55 
Uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou  
o dílo a smlouvou mandátní pro stavbu “Cyklostezka Nová Ves - 
vodárna” 
  
Usnesení číslo: 02063/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dohodu o ukončení smluvního vztahu se společností HaskoningDHV Czech Republic, 

spol. s r.o., založeného Smlouvou o dílo a smlouvou mandátní č. 0129/2013/OI/LPO                

ze dne 31.1.2013 na zpracování projektových dokumentací vč. inženýrské činnosti a výkon 

autorského dozoru pro stavbu „Cyklostezka Nová Ves - vodárna“ z důvodu  ukončení výkonu 

autorského dozoru na dokončené realizované 1. části stavby, na jejímž základě statutární město 

Ostrava uhradí náklady na výkon autorského dozoru ve výši 32 400,- Kč bez. DPH dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
 

RM_M 56 
Uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou  
o dílo a smlouvou příkazní pro stavbu “Cyklostezka Hornopolní x 
Varenská, Hollarova” 
  
Usnesení číslo: 02064/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dohodu o ukončení smluvního vztahu se společností CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., 

založeného Smlouvou o dílo a smlouvou příkazní č. 2108/2014/OI/LPO ze dne 22. 9. 2014           



Statutární město Ostrava 
rada města 
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na zpracování projektových dokumentací vč. inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru 

pro stavbu „Cyklostezka Hornopolní x Varenská, Hollarova“ z důvodu ukončení výkonu 

autorského dozoru na dokončené realizované 1. části stavby, na jejímž základě statutární město 

Ostrava uhradí náklady na výkon autorského dozoru ve výši 47 500,- Kč bez DPH dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 58 
Návrh dohody o ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou         
o dílo a smlouvou příkazní č. 1302/2018/OI/VZKÚ ze dne 3. 4. 2018 
  
Usnesení číslo: 02065/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

příkazní č. 1302/2018/OI/VZKÚ na zpracování projektových dokumentací, výkon inženýrské 

činnosti, plánu BOZP, koordinátora BOZP a autorského dozoru na akci “Cingrův sad - 

revitalizace zeleně” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se zhotovitelem a příkazníkem  

Ing. Magdou Cigánkovou Fialovou, Bukovanského 2089/37, 710 00 Ostrava, IČO: 69221189 

  

 
RM_M 69 
Sportovní hala - Sokolovna Svinov - návrh dodatku č. 2 
  
Usnesení číslo: 02066/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

 
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 3112/2018/OI/VZKÚ ze dne 17.09.2018 

na realizaci stavby ”Sportovní hala - Sokolovna Svinov” mezi objednatelem Statutárním 

městem Ostrava, Prokešovo nám.č.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a zhotovitelem: 

 

Stavos Stavba a.s., U Studia 3189/35, Ostrava - Zábřeh, 700 30  IČO: 44739494 

 

kterým se rozšiřuje předmět plnění díla, zvyšuje cena díla a prodlužuje termín plnění díla 

 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
 



Statutární město Ostrava 
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RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ve Staré Bělé, ul. Mitrovická”,      
poř. č. 146/2019 
  
Usnesení číslo: 02067/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

vodovodu ve Staré Bělé, ul. Mitrovická”, k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, v rozsahu                     

dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

 

členové: 

 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

 

náhradníci: 

1. Ing. František Kolařík - člen ZM 

2. Ing. Petr Gelnar - OVAK a.s. 

3. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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4) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Nové Lauby - záchranný archeologický výzkum”,          
poř. č. 127/2019 
  
Usnesení číslo: 02068/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01844/RM1822/27 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a 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 

veřejné zakázky “Nové Lauby - záchranný archeologický výzkum”, s účastníkem,                   

který předložil svou nabídku pod poř. č. 1: 

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 

se sídlem: Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 

IČO: 750 32 333 

 

a 

Ostravské komunikace, a.s. 

se sídlem: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

IČO: 253 96 544 

 

společně ve sdružení “NPÚ - Ostravské komunikace sdružení pro Nové Lauby - záchranný 

archeologický výzkum” 

za cenu nejvýše přípustnou 25.379.509,34 Kč bez DPH 
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RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Novostavba bytového domu Kostelní - Biskupská         
v Ostravě - PD”, poř. č. 124/2019 
  
Usnesení číslo: 02069/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01737/RMm1822/3 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 65 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na vypracování projektových dokumentací          

vč. zajištění dalších souvisejících činností pro stavbu “Novostavba bytového domu Kostelní - 

Biskupská v Ostravě” v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, s dodavatelem: 

 

Ing. Michal Palaščak 

se sídlem: Kamenná čtvrť 589/13, 639 00, Brno – Štyřice 

IČO: 64311261 

 

za cenu nejvýše přípustnou 6.550.000,- Kč bez DPH, 

 

a za podmínky předložení dokladů o kvalifikaci dodavatele 

  

 
RM_M 15 
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního 
plánu Stará Ves nad Ondřejnicí 
  
Usnesení číslo: 02070/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
neuplatňovat připomínky k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí 

  

 
RM_M 16 
Oznámení o opakovaném projednávání Návrhu zprávy o uplatňování 
územního plánu Děhylov 
  
Usnesení číslo: 02071/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
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 1) schvaluje 

  
text odpovědi k oznámení o opakovaném projednávání Návrhu zprávy o uplatňování územního 

plánu Děhylov dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 19 
Povolení výjimky ze stavební uzávěry kolem HDD “Hlubina 1 větrní”         
a “Hlubina 1” v k.ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02072/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti ve stavebních uzávěrách stanovených územním 

rozhodnutím č. 45/97 vydaným dne 19. 02. 1997 pod č. j. Výst/ÚSŘ/4795/15/96 pro území 

vymezené bezpečnostním pásmem hlavního důlního díla „Hlubina 1 větrní“                              

v k. ú. Moravská Ostrava a územním rozhodnutím č. 66/97 vydaným dne 12. 03. 1997              

pod č. j. Výst/ÚSŘ/5339/1/96 pro území vymezené bezpečnostním pásmem hlavního důlního 

díla „Hlubina 1“ v k. ú. Moravská Ostrava, a to za účelem umístění a realizace stavby 

“Kreativní akademie DOV” - nástavba a stavební úpravy zasahující do stavebních uzávěr          

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Povolení výjimky ze stavební uzávěry kolem SDD “Kutací jáma Písek”           
v k.ú. Muglinov 
  
Usnesení číslo: 02073/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti ve stavební uzávěře stanovené územním 

rozhodnutím č. 36/07-změna vydaným dne 20. 03. 2007 pod č. j. Správ/ÚSŘ/1921-1/06/Chu-R 

pro území vymezené bezpečnostním pásmem starého důlního díla „Kutací jáma Písek“               

v k. ú. Muglinov, a to za účelem umístění a realizace části stavby “Obchodní zázemí ATK” 

zasahující do stavební uzávěry dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 65 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitosti svěřené 
městskému obvodu Poruba a k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 02074/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (9), písm. u) obecně závazné vyhlášky města 

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

 

• části pozemku parc.č. 894/1 v k. ú. Poruba za účelem umístění a provozování reklamního 

zařízení, pro městský obvod Poruba 

  

2) nevydává 

  
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 

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

 

• stavby chatky, stojící na pozemku parc.č. 3290/6 v k. ú. Martinov ve Slezsku, pro městský 

obvod Martinov 

 

• stavby chatky, stojící na pozemku parc.č. 2634 v k. ú. Martinov ve Slezsku, pro městský 

obvod Martinov 

 

• stavby garáže, stojící na pozemku parc.č. 3120/25 v k. ú. Radvanice, pro městský obvod 

Radvanice a Bartovice 

  

 
RM_MZP 3 
Návrh na úpravu funkčních míst odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
Magistrátu města Ostravy k 1. 10. 2019 
  
Usnesení číslo: 02075/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
36 

 
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zvýšení počtu funkčních míst odboru sociálních věcí a zdravotnictví z 79 na 81                      

s účinností  od 1.10.2019 
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2) stanovuje 

  
celkový počet funkčních míst zaměstnanců statutárního města Ostravy v pracovním poměru 

zařazených do MMO 937 s účinností od 1. 10. 2019 

  

 
RM_M 3 
Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku v katastrálním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti 
  
Usnesení číslo: 02076/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 2271/52 - 

ostatní plocha, k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava) s umístěním stavby “Novostavba RD -           

Krásné Pole” pro žadatele stavby: XXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, 

aby prostřednictvím odboru hospodářské správy zajistil vyhotovení příslušného souhlasu          

se stavbou dle bodu 1) tohoto usnesení a s tím spojené veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 04.09.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 04.09.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 4 
Kácení dřevin na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02077/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
84 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s kácením 1 ks topolu osiky obvodu kmene 83 cm, 1 ks topolu osiky (trojkmen) o obvodu 

kmene 86 cm, 40 cm a 42 cm, 1 ks břízy bělokoré o obvodu kmene 81 cm, 1 ks břízy 

bělokoré o obvodu kmene 99 cm, 1 ks břízy bělokoré o obvodu kmene 80 cm, 1 ks olše 

lepkavé (dvojkmen) o obvodu kmene 102 cm a 80 cm, 1 ks olše lepkavé o obvodu kmene          

106 cm, 1 ks vrby bílé (dvojkmen) o obvodu kmene 97 cm a 159 cm, 1 ks topolu osiky 

(dvojkmen) o obvodu kmene 78 cm a 88 cm, 1 ks vrby bílé o obvodu kmene 188 cm,                 

1 ks topolu osiky (dvojkmen) o obvodu kmene 127 cm a 149 cm, 1 ks olše lepkavé o obvodu 

kmene 85 cm, 1 ks jasanu ztepilého o obvodu kmene 87 cm, 3 ks keřové skupiny vrby bílé       

o celkové ploše 150 m2, 1 ks keřové skupiny (vrba, bez, topol, střemcha, křídlatka, hloh)          

o celkové ploše 158,7 m2 a 1 ks keřové skupiny (jasan, topol, vrba, třešeň, střemcha, bez, 

ostružiník, javor) o celkové ploše 977 m2, rostoucích na pozemku parc. č. 389/10 - ostatní 

plocha, jiná plocha, v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy 

aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení a podání žádosti o povolení kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany 

přírody dle bodu 1) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 04.09.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu žádosti o povolení kácení dřevin  dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 04.09.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 1 
Kosení trvalých travních porostů na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava v lokalitě podnikatelského areálu                    
v Mošnově 
  
Usnesení číslo: 02078/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, 

a.s, č. p. 316, 742 51 Mošnov, IČO: 607 92 914, na kosení trvalých travních porostů               

na pozemcích v lokalitě podnikatelského areálu v Mošnově, a to za cenu nejvýše přípustnou         

ve výši 286 189,40,- Kč bez DPH 

  

2) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, 

aby prostřednictvím vedoucího odboru hospodářské správy podepsal objednávku dle bodu 

1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 13.09.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Nákup rotátorů”, poř. č. 058/2019 
  
Usnesení číslo: 02079/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 01368/RM1822/22 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
z otevřeného řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na dodávku 6 ks rotátorů, z důvodů 

uvedeného v předloženém materiálu, účastníka, který předložil svou nabídku pod poř. č. 2: 

 

HOFI engineering, s.r.o. 

se sídlem: Požárnická 140, 742 83, Klimkovice 

IČO: 28135377 

  

2) zrušuje 

  
otevřené zadávací řízení k veřejné zakázce “Nákup rotátorů” podle ust. § 127 odst. 2 písm. h) 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
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RM_M 8 
Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 02080/RM1822/30 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na zvolení kandidátů na funkci přísedících 

1.  

paní Mgr. AXXXX AXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXX XXXXXXXX XXX, 

XXX XX OrlováXXXXXXX, navržené panem Mgr. Michalem Mariánkem (Ostravak), 

2.  

paní RXXXX BXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXX XXXXX, XXX XX 

Ostrava-XXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (ANO 2011), 

3.  

paní Mgr. AXXXX ČXXXXXXX, trvale bytem XX XXXXXXX XXXXXX, XXX XX 

Ostrava-XXXXXXX XXXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (ANO 

2011), 

4.  

pana PXXXX ČXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXX XXXXXX, XXX XX 

Ostrava-XXXXXXXX, navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (ANO 2011), 

5.  

pana Mgr. JXXXXX DXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXX XXXXXX, XXX XX 

Ostrava-XXXXXXXX, navrženého panem Mgr. Jiřím Hořínkem (KDU-ČSL a nezávislí 

kandidáti), 

6.  

pana PXXXX MXXXXXX DXXXXX, trvale bytem XXXXXXXX XXXX, XXX XX 

Frýdek-Místek, navrženého panem Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. (KDU-ČSL a 

nezávislí kandidáti), 

7.  

paní VXXXXXXXX DXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, 

XXX XX Ostrava-XXXXXX, navržené paní Markétou Langrovou (ANO 2011), 
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8.  

paní DXXXXX FXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, 

XXX XX Ostrava-XXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (ANO 2011), 

9.  

pana Mgr. PXXXX HXXXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXXXXX, XXX XX 

Ostrava-XXXXXX, navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (ANO 2011), 

10.  

pana RXXXXX HXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXX 

XX Ostrava-XXXXXX, navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (ANO 2011), 

11.  

pana Ing. JXXXXX HXXXX, trvale bytem XXXXXX XXXXXXX, XXX XX Ostrava-

XXXXXXXX XXXXXXX, navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (ANO 2011), 

12.  

pana Ing. KXXXX JXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXX, XXX XX Ostrava-

XXXXXXXX, navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (ANO 2011), 

13.  

paní Mgr. NXXXXX JXXXXXXXXX, trvale bytem XXX XXXXXXXX XXXXXX, 

XXX XX Ostrava-XXXXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (ANO 

2011), 

14.  

paní MXXXXXX KXXXXXXX, trvale bytem XXXX XXXXXX XXXXXX, XXX XX 

Ostrava-XXXXXXXXX XXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (ANO 

2011), 

15.  

pana VXXXXXXXXX KXXXXXX, trvale bytem XXXXXXX XXXXXX, XXX XX 

Ostrava-XXXXXXXX, navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (ANO 2011), 

16.  

paní VXXXXX KXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXX XXXXXX, XXX XX Ostrava-

XXXXXXXXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (ANO 2011), 
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17.  

paní Ing. IXXXX KXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXX XXXXXXX, XXX XX 

Ostrava-XXXXXXXX XXXXXXX, navržené paní Ing. Janou Vajdíkovou (ČSSD), 

18.  

paní HXXX KXXXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXXXXXX XXXX, XXX XX 

Ostrava-XXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (ANO 2011), 

19.  

paní Bc. AXXXXX LXXXXXXX XXXX, trvale bytem XXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXX, XXX XX Ostrava-XXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem 

(ANO 2011), 

20.  

paní RXXXXX MXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXX XXXXXXX, XXX XX 

Ostrava-XXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (ANO 2011), 

21.  

paní Ing. HXXX MXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXX XXXXXXX, XXX XX 

Ostrava-XXXXXX XXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (ANO 2011), 

22.  

paní Mgr. Ing. AXXXX MXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX, XXX XX Ostrava-XXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem 

(ANO 2011), 

23.  

pana Ing. ZXXXXX MXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXX XX 

Ostrava-XXXXXX, navrženého panem Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. (KDU-ČSL a 

nezávislí kandidáti), 

24.  

paní ZXXXXX MXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX 

XXXXXX, XXX XX Ostrava-XXXXXXXXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem 

Babincem (ANO 2011), 

25.  

paní Bc. GXXXXXXX PXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXX XXXXXXX, 

XXX XX Ostrava-XXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (ANO 2011), 
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26.  

 

pana JUDr. JXXXXXXXX PXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXX XXX, XXX XX 

StudénkaXXXXXXXXX, navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (ANO 2011), 

 

27.  

pana MXXXXXXXX SXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXXXX, XXX XX 

BrnoXXXXXX XXXX, navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (ANO 2011), 

28.  

paní Ing. PXXXXXX ŠXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXX XXXXXX, XXX XX 

Ostrava-XXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (ANO 2011), 

29.  

pana PXXXX TXXXXX, trvale bytem X XXXX XXXXXXX, XXX XX Ostrava-

XXXXXXXX, navrženého paní Ing. Janou Vajdíkovou (ČSSD), 

30.  

paní JXXX VXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX, XXX XX 

Ostrava-XXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (ANO 2011), 

31. pana Ing. LXXXXXXX VXXXXXXXXXXX, trvale bytem XX XXXXXXXXX 

XXXXXX, XXX XX Ostrava-XXXXXXX XXX XXXXX, navrženého panem 

Mgr. Radimem Babincem (ANO 2011), 

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 18.09.2019 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 
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Rada města 
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1) schvaluje 

  
předloženou kontrolu s tím, že: 

a) usnesení dle přílohy č. 1 až 4 předloženého materiálu jsou splněna a vyřazují se z dalšího 

sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 5 a 6 předloženého materiálu ponechává ve sledování 
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Rada města 

  
1) schvaluje 

  
doplněk VII Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s účinností 

od 28. 8. 2019 

  

2) schvaluje 

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

materiálu s účinností od 28. 8. 2019 

  

3) schvaluje 

  
doplněk V Přílohy číslo 4 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy                                                 

č. 4 předloženého materiálu s účinností od 28. 8. 2019 

  

 
 


