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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 01.10.2019 
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

02273/RM1822/34 RM_M 0 Schválení programu 34. schůze rady města konané 
dne 01.10.2019 

35 

02274/RM1822/34 RM_M 9 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Městské nemocnice 
Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 

40 

02275/RM1822/34 RM_M 35 Návrh na uložení odvodu a poskytnutí 
neinvestičního příspěvku Ostravskému muzeu, 
příspěvkové organizaci 

42 

02276/RM1822/34 RM_M 36 Žádost Národního divadla moravskoslezského, 
p. o., o změnu použití poskytnutého účelového 
příspěvku na rekonstrukci dvorních fasád 

42 

02277/RM1822/34 RM_M 54 Návrh na vyřazení a prodej neupotřebitelné movité 
věci statutárního města Ostravy, předaného 
k hospodaření právnické osobě Domov Slunečnice 
Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, 
se sídlem Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - 
Poruba 

41 

02278/RM1822/34 RM_M 17 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám 
o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy 

86 

02279/RM1822/34 RM_M 53 Návrh na poskytnutí návratných finančních 
výpomocí příspěvkovým organizacím v oblasti 
sociální péče 

86 

02280/RM1822/34 RM_M 38 Návrh na poskytnutí mimořádných účelových 
dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti 
sociální péče, podpory osob s handicapem, 
protidrogové prevence a prevence kriminality 
a poskytnutí mimořádného příspěvku příspěvkové 
organizaci Čtyřlístek 

86 

02281/RM1822/34 RM_M 8 Souhlas s přijetím podpory z Národního programu 
životní prostředí pro projekty: Přírodní zahrada - 
Zelená učebna, Síla Živlů, Zpátky ke kořenům 
na MŠ Tarnavova, V rytmu Živlů 

50 

02282/RM1822/34 RM_M 56 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt 
„Modernizace učeben” v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu 

50 

02283/RM1822/34 RM_M 69 Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy 
o financování mikroprojektu „Pod jednou 
střechou” z Fondu mikroprojektů 2014-2020 
v Euroregionu Silesia v rámci programu Interreg 
V-A Česká republika - Polsko 

50 
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02284/RM1822/34 RM_M 59 Souhlas s návrhem smlouvy na financování 
z prostředků Moravskoslezského kraje dotačního 
programu Ozdravné pobyty pro děti předškolního 
věku pro projekt „Ozdravné pobyty 
pro předškoláky Slezské Ostravy” 

50 

02285/RM1822/34 RM_M 7 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc 
srpen 2019 

25 

02286/RM1822/34 RM_M 33 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě 
o výpůjčce č.2620/2009/MP mezi statutárním 
městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava IČO: 00845451, a Českou republikou, 
Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského 
kraje, 30. dubna 24, 728 99 Moravská Ostrava 
a Přívoz, IČO: 75151502 

25 

02287/RM1822/34 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Sociální fond MPO”, 
poř. č. 125/2019 

25 

02288/RM1822/34 RM_M 6 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty pana 
Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla 
moravskoslezského, p. o., do Norska (Oslo) 
ve dnech 03.-06.10.2019 

01 

02289/RM1822/34 RM_M 31 Zajištění akce „Oslava svobody - galavečer 
k 30. výročí listopadu 1989” dne 6. 11. 2019 
v rámci projektu SametOVA!!! 1989-2019 

01 

02290/RM1822/34 RM_M 32 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty pana 
Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla 
moravskoslezského, p. o., do Soulu (Jižní Korea) 
ve dnech 07.-10.10.2019 

01 

02291/RM1822/34 RM_M 55 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
města spolku Dolní oblast Vítkovice, z. s., 
na pořízení technologie a napojení elektrické 
požární signalizace objektů na pult centralizované 
ochrany Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje 

01 

02292/RM1822/34 RM_M 60 Vypořádání právního vztahu se zhotovitelem 
stavby „Cyklostezka Nová Ves - vodárna - I. etapa” 
Hrušecká stavební spol. s r.o. 

28 

02293/RM1822/34 RM_M 62 Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 28 
02294/RM1822/34 RM_M 68 Návrh změny stanov společnosti Ostravské 

komunikace, a.s. 
28 

02295/RM1822/34 RM_M 70 Návrh programu 9. zasedání zastupitelstva města, 
které se bude konat dne 16. října 2019 

28 

02296/RM1822/34 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „KONCERTNÍ HALA MĚSTA 
OSTRAVY - příprava projektové dokumentace, 
inženýring a autorský dozor”, poř. č. 185/2019 

28 

02297/RM1822/34 RM_M 57 ITI ostravské aglomerace - výzva k předkládání 
projektových záměrů 

38 
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02298/RM1822/34 RM_M 58 Vrácení části úhrady společnosti OVANET a.s. 
v souvislosti s prominutím části penále Generálním 
finančním ředitelstvím 

38 

02299/RM1822/34 RM_M 4 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 
Slezská Ostrava a v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 

08 

02300/RM1822/34 RM_M 10 Návrh na souhlas s realizací projektu „Návrh 
trvalkových záhonů na ul. Čapkova a Těšínské”, 
návrh na vydání předchozího souhlasu rady města 
k prodeji pozemků městským obvodem O.-Jih 

08 

02301/RM1822/34 RM_M 11 Návrh na svěření majetku městskému obvodu Stará 
Bělá 

08 

02302/RM1822/34 RM_M 13 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Hrabová, obec 
Ostrava 

08 

02303/RM1822/34 RM_M 14 Návrh přijmout darem nemovité věci v k. ú. Nová 
Ves u Ostravy, obec Ostrava, návrh koupit 
nemovitou věc v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava 

08 

02304/RM1822/34 RM_M 18 Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovitých 
věcí svěřených městskému obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky 

08 

02305/RM1822/34 RM_M 19 Návrh na souhlas s rekonstrukcí tramvajové trati, 
návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce, návrh 
na uzavření dodatku č. 1 a dohody o narovnání 
z nájemní smlouvy 

08 

02306/RM1822/34 RM_M 20 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pozemek 
v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava se společností 
ADPACK group, s.r.o. 

08 

02307/RM1822/34 RM_M 21 Návrh na souhlas s umístěním kabelových přípojek 
NN včetně pojistkové skříně a uzavření smluv 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

02308/RM1822/34 RM_M 22 Návrh na souhlas se stavební úpravou pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, návrh 
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy 
s „Bytovým družstvem Sokolovská 1181” 

08 

02309/RM1822/34 RM_M 23 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

02310/RM1822/34 RM_M 24 Návrh na záměr města neprodat pozemky, návrh 
svěřit pozemek, vše k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 

08 

02311/RM1822/34 RM_M 25 Návrh na záměr města prodat část pozemku, návrh 
na záměr města neprodat část pozemku, vše k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

02312/RM1822/34 RM_M 26 Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci 
a návrh na záměr města prodat nemovitou věc 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

08 
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02313/RM1822/34 RM_M 27 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Zábřeh-VŽ 
a v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, návrh svěřit 
nemovitou věc městskému obvodu Vítkovice 

08 

02314/RM1822/34 RM_M 28 Návrh na svěření nemovitých věcí v k. ú. 
Michálkovice, Radvanice, Bartovice, obec 
Ostrava, příslušným městským obvodům 

08 

02315/RM1822/34 RM_M 39 Návrh na zřízení věcných břemen a návrh 
na uzavření smluv o zřízení věcných břemen 
k pozemkům ve vlastnictví SMO pro společnost 
GasNet, s.r.o. 

08 

02316/RM1822/34 RM_M 40 Návrh přijmout darem nemovité věci v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou a v k. ú. Nová Ves u Ostravy, vše obec 
Ostrava 

08 

02317/RM1822/34 RM_M 41 Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Komorní 
Lhotka, obec Komorní Lhotka 

08 

02318/RM1822/34 RM_M 42 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 
Bobrovníky, obec Hlučín, návrh na záměr města 
neprodat nemovité věci v k. ú. Dubina u Ostravy 
a v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

08 

02319/RM1822/34 RM_M 43 Návrh na souhlas vlastníka pozemků s umístěním 
stavby v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, pro Správu 
silnic Moravskoslezského kraje, p. o. 

08 

02320/RM1822/34 RM_M 44 Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k. ú. 
Polanka nad Odrou, obec Ostrava. Návrh na záměr 
pronájmu částí pozemku v k. ú. Hrabová, obec 
Ostrava. Návrh na záměr pronájmu části pozemku 
v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava. 

08 

02321/RM1822/34 RM_M 47 Návrh zrušit záměr prodeje nemovitých věcí, návrh 
na záměr města vypůjčit nemovité věci, vše v k. ú. 
Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí 

08 

02322/RM1822/34 RM_M 51 Návrh na záměr výpůjčky pozemků v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava - NOVÉ LAUBY 

08 

02323/RM1822/34 RM_M 52 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 
zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti pro oprávněné: UPC Česká republika, 
s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

08 

02324/RM1822/34 RM_M 65 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv 
o zřízení služebnosti s fyz. a právnickými osobami 

08 

02325/RM1822/34 RM_M 72 Návrh na prodej a návrh na záměr prodeje 
nemovitých věcí v k. ú. Dubina u Ostravy, obec 
Ostrava, návrh na změnu usnesení 
ZM č.0197/ZM1822/4 a 2369/ZM1418/36 

08 

02326/RM1822/34 RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Dodávka vodoměrů 2020“, 
poř. č. 148/2019 

08 

02327/RM1822/34 RM_M 73 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k části 
pozemku parc. č. 4246/13 v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 

08 
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02328/RM1822/34 RM_M 1 Inventarizace majetku a závazků statutárního 
města Ostravy - magistrátu za rok 2019 

07 

02329/RM1822/34 RM_M 2 Uzavření Smlouvy o používání KB eTradingu 
v Komerční bance, a.s. 

07 

02330/RM1822/34 RM_M 3 Návrh na uzavření smlouvy o zpracování osobních 
údajů 

07 

02331/RM1822/34 RM_M 45 Uplatnění práv osoby zúčastněné na řízení 07 
02332/RM1822/34 RM_M 46 Úprava rozpočtu 07 
02333/RM1822/34 RM_M 29 Nákup licence aplikace pro kariérní poradce 

v rámci pilotního programu na podporu rozvoje 
kariérového poradenství 

91 

02334/RM1822/34 RM_M 48 Ukončení projektů „Klí če pro budoucnost našich 
dětí ve školských zařízeních měst Ostravy II” 
a „Integrace handicapovaných a učebna 
pro řemeslné a technické obory” 

91 

02335/RM1822/34 RM_M 49 Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke Koncesní 
smlouvě s obchodní společností Sportovní 
a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 

91 

02336/RM1822/34 RM_M 50 Žádost o mimořádnou dotaci spolků Veteráni FC 
Vítkovice, z. s., a Tělocvičná jednota Sokol 
Klimkovice 

91 

02337/RM1822/34 RM_M 5 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb 80 
02338/RM1822/34 RM_M 66 Smlouvy o poskytování služby elektronických 

komunikací - kamerový systém společnostem 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, p. o. a Domov Sluníčko, 
Ostrava – Vítkovice, p. o. 

83 

02339/RM1822/34 RM_VZ 11 Návrh Smlouvy o poskytování služeb 
se společností ICZ a.s. 

83 

02340/RM1822/34 RM_M 12 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení služebností” 
v souvislosti se stavbou „Kanalizace Folvarek, 
II. etapa” 

05 

02341/RM1822/34 RM_M 30 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č.3021/2016/OI/VZKÚ ke stavbě „Rekonstrukce 
vodovodu ul. Michálkovická a Petřvaldská” 

05 

02342/RM1822/34 RM_M 34 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o dodávce tepelné energie v souvislosti se stavbami 
ORG 1018 Výstavba BD Janáčkova a ORG 8211 
Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek 

05 

02343/RM1822/34 RM_M 37 Návrh na uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě” a „Smlouvy 
o výpůjčce” v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba”, 
zahrnutou do rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

02344/RM1822/34 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Oprava kanalizace a vodovodu 
v areálu Městské nemocnice Ostrava”, 
poř. č. 102/2019 

05 
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02345/RM1822/34 RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření smlouvy o dílo pro stavbu „Oprava 
kanalizace v ul. Skautská - PD” 

05 

02346/RM1822/34 RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Domov Korýtko - PD, IČ, AD”, 
poř. č. 71/2019 

05 

02347/RM1822/34 RM_VZ 8 Veřejná zakázka „Kanalizace Nová Bělá - 
III.  etapa”, poř. č. 138/2019 

05 

02348/RM1822/34 RM_VZ 9 Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace 
ul. Hornopolní (PD+AD+IČ)”, poř. č. 145/2019 

05 

02349/RM1822/34 RM_VZ 10 Veřejná zakázka „Sportovní hala v Krásném Poli 
(TDS+BOZP) II.”, poř. č. 171/2019 

05 

02350/RM1822/34 RM_VZ 12 „Sportovní areál Poruba” - revize projektové 
dokumentace 

05 

02351/RM1822/34 RM_VZ 13 Veřejná zakázka „Odkanalizování Heřmanic 
oblasti ulic Vrbická - Záblatská (mimo SV část 
oblasti)”, poř. č. 89/2019 

05 

02352/RM1822/34 RM_VZ 14 Veřejná zakázka „Expozice makaků lvích, gibonů 
a kopytníků”, poř. č. 173/2019 

05 

02353/RM1822/34 RM_M 63 Nařízení města č. _/2019, kterým se stanoví zákaz 
šíření reklamy komunikačními médii na veřejně 
přístupných místech mimo provozovnu 

89 

02354/RM1822/34 RM_M 64 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 
do majetku města 

89 

02355/RM1822/34 RM_M 15 Uzavření „Rámcové smlouvy na provádění oprav 
dlážděných ploch a komunikací v režimu In - 
house.” 

84 

02356/RM1822/34 RM_M 16 Rámcová smlouva o zajištění celoroční údržby 
zeleně a pozemků 

84 

02357/RM1822/34 RM_M 67 Uzavření „Dohody o realizaci přeložky plynovodní 
přípojky a části odběrného plynového zařízení 
a o právu provést stavbu ve smyslu zákona 
č. 183/2006 Sb.” 

84 

02358/RM1822/34 RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Provádění revizí el. nářadí, 
el. spotřebičů a pohyblivých přívodů dle ČSN” 
poř. č. 170/2019 

84 

02359/RM1822/34 RM_VZ 15 Veřejná zakázka „Dodávky elektrické energie 
pro statutární město Ostrava a městské organizace 
na rok 2020 - 2021“ poř. č. 54/2019 

84 
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Materiály, které byly staženy:  
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_M 71 Výzva k mimosoudnímu jednání a předžalobní 
výzva statutárnímu městu Ostravě ve věci smlouvy 
o poskytování služby č. 3093/2017/OD/VZKÚ – 
měření úsekové rychlosti na ul. Rudná 

28 

 RM_M 61 Žádosti o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové 
dotace na činnost Centra individuálních sportů 
Ostrava a Ostravské tělovýchovné unie 

60 

  
Tiskové opravy: 
  
 Materiál  

  
Název zn.předkl.  

 RM_TO 1 Tisková oprava usnesení RM č. 02041/RM1822/30 
ze dne 27. srpna 2019, bod 1) 

07 
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RM_M 0 
Schválení programu 34. sch ůze rady m ěsta konané dne 01.10.2019 
  
Usnesení číslo: 02273/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 34. schůze rady města konané dne 01.10.2019 

  
 

RM_M 9 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím dar ů do vlastnictví právnické 
osoby M ěstské nemocnice Ostrava, p říspěvková o rganizace, 
IČO 00635162 
  
Usnesení číslo: 02274/RM1822/34 

(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 Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 
Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, IČO 00635162, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 04.10.2019
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 35 
Návrh na ul ožení odvodu a poskytnutí neinvesti čního p říspěvku 
Ostravskému muzeu, p říspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 02275/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
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 1) rozhodla 
  

a) že zdroje investičního fondu Ostravského muzea, příspěvkové organizace, 
se sídlem Masarykovo náměstí č. 1/1, 728 41 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00097594, 
jsou větší než jejich potřeba užití; 

b) v souladu s ustanovením § 28 odst. 9 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o uložení odvodu Ostravskému 
muzeu, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykovo náměstí č. 1/1, 728 41 Ostrava –
Moravská Ostrava, IČO: 00097594, ve výši 2 000 tis. Kč 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru kultury a volnočasových aktivit 
připravit a primátorovi předložit k podpisu rozhodnutí o uložení odvodu Ostravskému muzeu, 
příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykovo náměstí č. 1/1, 728 41 Ostrava – Moravská 
Ostrava, IČO: 00097594, dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.10.2019
 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
  
3) rozhodla 
  

o poskytnutí neinvestičního příspěvku Ostravskému muzeu, příspěvkové organizaci, 
se sídlem Masarykovo náměstí č. 1/1, 728 41 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00097594, 
ve výši 2 000 tis. Kč na provoz 

  
4) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 
- z v y š u j í 
nedaňové příjmy na § 3315, pol. 2122, org. 4215            o 2 000 tis. Kč 
- z v y š u j e 
neinvestiční příspěvek na § 3315, pol. 5331, org. 4215   o 2 000 tis. Kč 

  
5) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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6) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku a odvodu z investičního fondu 
Ostravskému muzeu, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykovo náměstí č. 1/1, 728 41 
Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00097594, ve výši 2 000 tis. Kč 

  
 

RM_M 36 
Žádost Národního divadla moravskoslezského, p. o., o změnu použití 
poskytnutého ú čelového p říspěvku na rekonstrukci dvorních fasád 
  
Usnesení číslo: 02276/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  nevyhovět žádosti Národního divadla moravskoslezského, příspěvková organizace, o poskytnutí 

příspěvku na rekonstrukci dvorních fasád  

  
 

RM_M 54 
Návrh na vy řazení a prodej neupot řebitelné movité v ěci statutárního 
města Ostravy, p ředaného k hospoda ření právnické osob ě Domov 
Slune čnice Ostrava, p říspěvková organizace, I ČO 70631883, se sídlem 
Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba 
  
Usnesení číslo: 02277/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na vyřazení formou prodeje neupotřebitelné movité věci statutárního města Ostravy, 
předaného k hospodaření právnické osobě Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO 70631883, se sídlem Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba. Celková pořizovací 
hodnota neupotřebitelné movité věci činila 567.490,- Kč, zůstatková hodnota činí 502.458,- Kč, 
cena obvyklá stanovena znaleckým posudkem (dle přílohy č. 2 předloženého materiálu) činí 
92.500,- Kč vč. DPH, cenová nabídka za odkup činí 94.000,- Kč vč. DPH 

  
2) souhlasí 
  

uzavřením kupní smlouvy (dle přílohy č. 3 předloženého materiálu) mezi prodávajícím: Domov 
Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, se sídlem Opavská 4472/76, 
708 00 Ostrava - Poruba a kupujícím: AUTO IN s.r.o., se sídlem Poděbradova 292, 530 09 
Pardubice, odštěpný závod AUTO IN, Pašerových 2, 709 00 Ostrava, IČO: 25298828, 
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kde předmět smlouvy je neupotřebitelná movitá věc prodávajícího (dle přílohy č. 1 a 2 
předloženého materiálu), za nabídkovou cenu 94.000,- Kč vč. DPH, a to z důvodu jediného 
zájemce 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele ke kupní smlouvě dle bodu 2) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 07.10.2019
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 17 
Návrh na uzav ření dodatk ů ke smlouvám o poskytnutí ú čelových dotací 
z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02278/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 0412/ZM1822/7 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatků č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelových dotací 
ev. č. 2182/2019/SVZ a 2184/2019/SVZ, uzavřených s organizací Charita Ostrava, 
Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava Vítkovice, IČO 44940998, s prodloužením termínu 
čerpání dotace dle příloh č. 3 a 6 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 16.10.2019
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 53 
Návrh na poskytnutí návratných finan čních výpomocí p říspěvkovým 
organizacím v oblasti sociální pé če 
  
Usnesení číslo: 02279/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit poskytnutí návratných finančních výpomocí v celkové výši 40.995 tis. Kč
příspěvkovým organizacím v sociální oblasti na pokrytí zvýšených provozních nákladů, 
dle předloženého materiálu a důvodové zprávy,  a to: 

• Domovu Sluníčko, Ostrava – Vítkovice, příspěvkové organizaci, IČO 70631832, 
se sídlem  Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava – Vítkovice ve výši 5.000 tis. Kč, 
• Domovu Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvkové organizaci, IČO 70631841, se sídlem 
Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz ve výši 1.000 tis. Kč 
• Domovu pro seniory Iris, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvkové organizaci, 
IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory ve výši 
1.983 tis. Kč, 
• Domovu Čujkovova, Ostrava – Zábřeh, příspěvkové organizaci, IČO 70631875, 
se sídlem Čujkovova 1717/25, 700 30 Ostrava – Zábřeh ve výši 7.700 tis. Kč, 
• Domovu Korýtko, příspěvkové organizaci, IČO 70631867, se sídlem Petruškova 2936/6, 
700 30 Ostrava – Zábřeh ve výši 2.019 tis. Kč, 
• Domovu Magnolie, Ostrava – Vítkovice, příspěvkové organizaci, IČO 70631859, 
se sídlem Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava – Vítkovice ve výši 406 tis. Kč, 
• Domovu Slunečnice Ostrava, příspěvkové organizaci, IČO 70631883, se sídlem Opavská 
4472/76, 708 00 Ostrava – Poruba ve výši 15.200 tis. Kč, 
• Domovu pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvkové organizaci, 
IČO 70631816, se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava ve výši 
3.024 tis. Kč, 
• Čtyřlístku – centru pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizaci,
IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava – Muglinov ve výši 
4.663 tis. Kč. 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží 

rozpočtové rezervy, na 
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§ 4350, pol. 5909, ORJ 180                                                               o 22.500 tis. Kč 

§ 6409, pol. 5901, ORJ 120                                                               o 18.495 tis. Kč 

- zvýší 

neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím, na 

§ 4350, pol. 5651, ORJ 180, ORG 34                                               o  5.000 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5651, ORJ 180, ORG 35                                               o  1.000 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5651, ORJ 180, ORG 36                                               o  1.983 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5651, ORJ 180, ORG 37                                               o  7.700 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5651, ORJ 180, ORG 38                                               o  2.019 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5651, ORJ 180, ORG 39                                               o     406 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5651, ORJ 180, ORG 40                                               o 15.200 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5651, ORJ 180, ORG 41                                                o   3.024 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5651, ORJ 180, ORG 43                                                o   4.663 tis. Kč  

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 16.10.2019
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 38 
Návrh na poskytnutí mimo řádných ú čelových dotací nestátním 
neziskovým organizacím v oblasti sociální pé če, podpory osob 
s handicapem, prot idrogové prevence a prevence kriminality 
a poskytnutí mimo řádného p říspěvku p říspěvkové organizaci Čtyřlístek  
  
Usnesení číslo: 02280/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
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rozhodnout o: 
- poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti 
sociální péče, podpory osob s handicapem, protidrogové prevence a prevence kriminality 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí mimořádných účelových dotací na služby 
v oblasti sociální péče a protidrogové prevence dle návrhu uvedeného v příloze č. 4 
předloženého materiálu s žadateli uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu 
pod pořadovými čísly 1 až 16, 18 až 20 a 29 až 34 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí mimořádných účelových dotací na aktivity 
v oblasti sociální péče, podpory osob s handicapem a prevence kriminality dle návrhu 
uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu s žadateli uvedenými v příloze č. 1 
předloženého materiálu pod pořadovými čísly 17, 21 až 28, a 35 až 39 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o: 
- neposkytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti 
sociální péče, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu z důvodu, které jsou ve vztahu 
k jednotlivým žadatelům uvedeny v téže příloze 

  
3) rozhodla 
  

o poskytnutí příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy Městské policii Ostrava ve výši 
762 tis. Kč za účelem zabezpečení prevence kriminality dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
na aktivity pod pořadovými čísly 40 až 42 

  
4) rozhodla 
  

o poskytnutí příspěvků právnické osobě Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 
712 00 Ostrava – Muglinov, v celkové výši 6.463 tis. Kč, z toho investičního příspěvku ve výši 
4.537 tis. Kč a účelového neinvestičního příspěvku ve výši 1.926 tis. Kč dle důvodové zprávy 
a přílohy č. 6  předloženého materiálu 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města  
 
schválit rozpočtové opatření, kterým se: 
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• s n i ž u j í 

běžné výdaje v ORJ 180 

§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7303   o   7 920 tis. Kč 

§ 4399, pol. 5909, ÚZ 7303   o   1 658 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7400   o   830 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7401   o   200 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7303   o   85 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5169, ÚZ 7109   o   275 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5167, ÚZ 7109   o   50 tis. Kč  

• z v y š u j í  

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

§ 4312, pol. 5222, ÚZ 7400   o   200 tis. Kč 

§ 4376, pol. 5221, ÚZ 7400   o   150 tis. Kč 

§ 4376, pol. 5222, ÚZ 7400   o   50 tis. Kč 

§ 4378, pol. 5221, ÚZ 7400   o   300 tis. Kč 

§ 4378, pol. 5222, ÚZ 7400   o   130 tis. Kč  

• z v y š u j í  

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

§ 4349, pol. 5221, ÚZ 7401   o   184 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5222, ÚZ 7401   o   356 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5332, ÚZ 7401   o   70 tis. Kč  

• z v y š u j í 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

§ 4311, pol. 5222, ÚZ 7301   o   145 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5223, ÚZ 7301   o   683 tis. Kč 

§ 4351, pol. 5221, ÚZ 7301   o   755 tis. Kč 
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§ 4351, pol. 5222, ÚZ 7301   o     92 tis. Kč 

§ 4351, pol. 5223, ÚZ 7301   o   690 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5222, ÚZ 7301   o   2 000 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5223, ÚZ 7301   o   1 029 tis. Kč 

§ 4359, pol. 5223, ÚZ 7301   o   350 tis. Kč 

§ 4372, pol. 5222, ÚZ 7301   o   50 tis. Kč 

§ 4374, pol. 5222, ÚZ 7301   o   220 tis. Kč 

§ 4375, pol. 5222, ÚZ 7301   o   200 tis. Kč 

§ 4377, pol. 5221, ÚZ 7301   o   270 tis. Kč 

§ 4379, pol. 5222, ÚZ 7301   o    20 tis. Kč  

• z v y š u j í  

investiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

§ 4349, pol. 6322, ÚZ 7301   o   216 tis. Kč 

§ 4357, pol. 6323, ÚZ 7301   o   500 tis. Kč  

• z v y š u j í  

neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – právnickým osobám v ORJ 180 

§ 4399, pol. 5213, ÚZ 7106   o   550 tis. Kč  

• z v y š u j í  

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

§ 4399, pol. 5221, ÚZ 7106   o   40 tis. Kč 

§ 4399, pol. 5222, ÚZ 7106   o   504 tis. Kč  

• z v y š u j í  

investiční transfery podnikatelským subjektům v ORJ 180 

§ 4399, pol. 6313, ÚZ 7106   o   300 tis. Kč  

• z v y š u j í  

investiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 
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§ 4399, pol. 6322, ÚZ 7106   o   264 tis. Kč  

• z v y š u j í 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 170 

§ 3549, pol. 5223, ÚZ 7700   o   700 tis. Kč 

  
6) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

• s n i ž u j í 

běžné výdaje v ORJ 180 

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7303   o   623 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7401   o   718 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7400   o   943 tis. Kč          

§ 4399, pol. 5909, ÚZ 7303   o   202 tis. Kč          

§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7303   o   4 739 tis. Kč                      

• z v y š u j í 

běžné výdaje v ORJ 270 

§ 4349, pol. 5137, ÚZ 7401   o   353 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5139, ÚZ 7401   o   317 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5167, ÚZ 7401   o   87 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5021, ÚZ 7401   o   5 tis. Kč  

- zvyšují investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím v ORJ 180 

§ 4354, pol. 6351, ORG 43   o   3 297 tis. Kč 

§ 4357, pol. 6351, ORG 43   o   1 240 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím v ORJ 180 

§ 4357, pol. 5331, ORG 43   o   1 926 tis. Kč 
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7) schvaluje 
  

úpravu závazných ukazatelů, a to: 

navýšení příspěvků 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, dodatku č. 1 
02785/2015/D1/2015/SOC, a to: 

- investičního příspěvku ve výši 4.537 tis. Kč 

- účelového neinvestičního příspěvku ve výši 1.926 tis. Kč 

  
8) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) a 2) a ke schválení dle bodu 5) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 16.10.2019
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  
9) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 6) tohoto usnesení a úpravu závazných 
ukazatelů dle bodu 7) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 8 
Souhlas s p řijetím podpory z Národního programu životní prost ředí 
pro projekty: P řírodní zahrada - Zelená učebna, Síla Živl ů, Zpátky 
ke ko řenům na MŠ Tarnavova, V rytmu Živl ů 
  
Usnesení číslo: 02281/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem Smlouvy č. 04901862 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
České republiky, která by měla být uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, městským 
obvodem Ostrava-Jih a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České republiky, 
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se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729, na financování projektu 
„Přírodní zahrada - Zelená učebna” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem Smlouvy č. 05141862 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
České republiky, která by měla být uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, městským 
obvodem Ostrava-Jih a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České republiky, 
se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729, na financování projektu „Síla 
živlů” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) žádá 
  

městský obvod Ostrava-Jih 
zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektu dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.01.2020
 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 
  
4) souhlasí 
  

s návrhem Smlouvy č. 07521862 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
České republiky, která by měla být uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, městským 
obvodem Ostrava-Jih a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České republiky, 
se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729, na financování projektu „Zpátky 
ke kořenům na MŠ Tarnavova” dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
5) žádá 
  

městský obvod Ostrava - Jih 
zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektu dle bodu 4) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 29.02.2020
 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 
  
6) souhlasí 
  

s návrhem Smlouvy č. 04021862 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
České republiky, která by měla být uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, městským 
obvodem Ostrava-Jih a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České republiky, 
se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729, na financování projektu 
„V rytmu Živlů” dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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7) žádá 
  

městský obvod Ostrava-Jih 
zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektu dle bodu 6) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.08.2020
 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 
  

 
RM_M 56 
Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Mode rnizace 
učeben” v rámci Integrovaného regionálního opera čního programu 
  
Usnesení číslo: 02282/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 04501/RM1418/66 
k usnesení č. 00821/RM1822/14 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Modernizace učeben” v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
za podmínky, že zastupitelstvo města vysloví souhlas s podmínkami udržitelnosti tohoto 
projektu stanovenými v části III. odst. 1 bodu 12 písm. a) a b) Podmínek rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) uvedeného 
v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu stanovenými v části III. odst. 1 bodu 12 
písm. a) a b) Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace (změna) uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
3) žádá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.08.2020
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 16.10.2019
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  

 
RM_M 69 
Posouzení a vyjád ření k návrhu Smlouvy o financování mikroprojektu 
„Pod jednou st řechou” z Fondu mikroprojekt ů 2014-2020 v Euroregionu 
Silesia v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 
  
Usnesení číslo: 02283/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 00337/RM1822/7 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem Smlouvy č. ERS-CZ/2019/1973 o financování mikroprojektu typu B/C s názvem 
„Pod jednou střechou” (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001973) realizovaného v rámci 
„Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia” v programu Interreg V-A Česká 
republika - Polsko, která by měla být uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským 
obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a poskytovatelem dotace Euroregionem Silesia - CZ, 
Horní náměstí 382/69, Opava, 746 01, IČO 68941773, ve znění přílohy č. 1-5 předloženého 
materiálu 

  
2) žádá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 30.01.2020
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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RM_M 59 
Souhlas s návrhem smlouvy na financování z prost ředků 
Moravskoslezského kraje dota čního programu Ozdravné pobyty pro d ěti 
předškolního v ěku pro projekt „Ozdravné pobyty pro p ředškoláky 
Slezské Ostravy” 
  
Usnesení číslo: 02284/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 01633/RM1822/26 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která by měla být 
uzavřená mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava 
na financování z dotačního programu (ŽPZ/04/2018) Ozdravné pobyty pro děti předškolního 
věku od poskytovatele Moravskoslezský kraj se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČO: 70890692, na projekt „Ozdravné pobyty pro předškoláky Slezské Ostravy” dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) žádá 
  

městský obvod Slezská Ostrava 
jako nositele projektu o zabezpečení veškerých úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Richard Vereš, T: 30.06.2020
 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 
  

 
RM_M 7 
Zpráva o činnosti M ěstské policie Ostrava za m ěsíc srpen 2019 
  
Usnesení číslo: 02285/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc srpen 2019 
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RM_M 33 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 2 ke smlouv ě o výp ůjčce č. 2620/2009/MP 
mezi statutárním m ěstem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 a Českou republikou, Krajským ředitelstvím policie 
Moravskoslezského kraje, 30. dubna 24, 728 99 Morav ská Ostrava 
a Přívoz, IČO: 75151502 

Usnesení číslo: 02286/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 2620/2009/MP mezi statutárním městem 
Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a Českou republikou, Krajským 
ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, 30. dubna 24, 728 99  Moravská Ostrava 
a Přívoz, IČO: 75151502, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka „Sociální fond MPO”, po ř. č. 125/2019 

Usnesení číslo: 02287/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy a dodatku k veřejné zakázce malého rozsahu o správě 
zaměstnaneckých výhod pro zaměstnance Městské Policie Ostrava na období od 01.01.2020 
do 31.12.2021 v rozsahu dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu se společností: 

Sodexo Pass Česká republika a.s. 
sídlo: Radlická 2, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
IČO: 61860476 

  
 

RM_M 6 
Návrh na schválení zahrani ční pracovní cesty pana Ji řího Nekvasila, 
ředitele Národního divadla moravskoslezského, p. o.,  do Norska (Oslo) 
ve dnech 03.-06.10.2019 

Usnesení číslo: 02288/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
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  zahraniční pracovní cestu  pana Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla 
moravskoslezského, p. o., do Norska (Oslo) ve dnech 03.-06.10.2019 za účelem pracovních 
jednání 

  
2) ukládá 
  

řediteli Národního divadla moravskoslezského, p. o., 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1)  tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Jiří Nekvasil, T: 29.10.2019
 ředitel Národního divadla moravskoslezského, příspěvková organizace 
  

 
RM_M 31 
Zajišt ění akce „Oslava svobody - galave čer k 30. výro čí listopadu 1989” 
dne 6. 11. 2019 v rámci projektu SametOVA!!! 1989-2 019 
  
Usnesení číslo: 02289/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy   o spolupráci mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem 
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 00 Ostrava, IČO: 00845451  a   Past production s.r.o., 
se sídlem  Nábřežní 1272/2a, Ostrava - Polanka nad Odrou, 725 25, IČO: 28562054,  za účelem 
realizace akce „Oslava svobody - galavečer k 30. výročí listopadu 1989”  dne 6. 11. 
2019  v rámci projektu SametOVA!!! dle  přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

vystavení objednávky na nájem multifunkční  haly GONG  v souvislosti s výše 
uvedenou akcí  (velký sál a foyer včetně služeb) na Dolní oblast Vítkovice, z. s., se sídlem 
Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava, IČO: 75125285,  ve výši 188.480,- Kč dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

vystavení objednávky na technické zabezpečení  akce  na společnost  Pragokoncert Bohemia 
a.s.,  se sídlem U Bulhara 3, 110 00 Praha 1, IČO: 25318136,  ve výši 61.520,- Kč 
dle důvodové  zprávy  předloženého materiálu 
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4) pověřuje 
  

vedoucího odboru kancelář primátora 
učiněním všech potřebných  úkonů k  zajištění bodů 2)  a 3) a k podpisu objednávek 
dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 11.10.2019
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_M 32 
Návrh na schválení zahrani ční pracovní cesty pana Ji řího Nekvasila, 
ředitele Národního divadla moravskoslezského, p. o.,  do Soulu (Jižní 
Korea) ve dnech 07.-10.10.2019 
  
Usnesení číslo: 02290/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu  pana Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla 
moravskoslezského, p. o., do Soulu (Jižní Korea) ve dnech 07.-10.10.2019 za účelem účasti 
na veletrhu scénických umění PAMS 

  
2) ukládá 
  

řediteli Národního divadla moravskoslezského, příspěvková organizace 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1)  tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Jiří Nekvasil, T: 29.10.2019
 ředitel Národního divadla moravskoslezského, příspěvková organizace 
  

 
RM_M 55 
Poskytnutí neinvesti ční účelové dotace z rozpo čtu m ěsta spolku Dolní 
oblast Vítkovice, z. s., na po řízení technologie a napojení elekt rické 
požární signalizace objekt ů na pult centralizované ochrany Hasi čského 
záchranného sboru Moravskoslezského kraje 
  
Usnesení číslo: 02291/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
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  zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 172.571,-- Kč spolku Dolní oblast 
Vítkovice, z. s., Vítkovice 3004, 703 00  Ostrava, IČO 75125285, zastoupeného předsedou 
předsednictva Ing. Jiřím Michálkem, Ph.D., na pořízení technologie a napojení elektrické 
požární signalizace objektů na pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace z rozpočtu města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem 
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30  Ostrava, IČO 00845451, na straně poskytovatele a spolkem 
Dolní oblast Vítkovice, z. s., se sídlem Vítkovice 3004, 703 00  Ostrava, IČO 75125285, 
na straně příjemce, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižuje rozpočtová rezerva na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 173 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery spolkům na § 3322, pol. 5222, ORJ 200 o 173 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí na jeho 9. zasedání dne 16. 10. 2019 návrh 
dle bodů 1) a 2) a rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení   

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 16.10.2019
 vedoucí odboru kancelář primátora 
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RM_M 60 
Vypo řádání právního vztahu se zhotovitelem stavby „Cyklo stezka Nová 
Ves - vodárna - I. etapa” Hrušecká stavební spol. s  r.o. 
  
Usnesení číslo: 02292/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dohody o vypořádání právního vztahu mezi statutárním městem Ostrava a společností 
Hrušecká stavební spol. s r.o., IČO: 25585142, se sídlem U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 62 
Informace o pln ění usnesení zastupitelstva m ěsta 
  
Usnesení číslo: 02293/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva města s tím, že: 

a) usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu doporučuje zastupitelstvu města vyřadit 
ze sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu doporučuje zastupitelstvu města ponechat 
ve sledování k další kontrole plnění usnesení zastupitelstva města 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit informaci o plnění usnesení zastupitelstva města dle bodu 1) tohoto usnesení 
ke schválení na 9. zasedání zastupitelstva města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 16.10.2019
 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 68 
Návrh zm ěny stanov spole čnosti Ostravské komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02294/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit změnu stanov společnosti Ostravské komunikace, a.s., IČO: 25396544, se sídlem 
Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 16.10.2019
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 70 
Návrh programu 9. zasedání zastupitelstva m ěsta, které se bude konat 
dne 16. října 2019 
  
Usnesení číslo: 02295/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem programu 9. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 
16. října 2019 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu s úpravou 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „KONCERTNÍ HALA M ĚSTA OSTRAVY - p říprava 
projektové dokumentace, inženýring a autorský dozor ”, po ř. č. 185/2019 
  
Usnesení číslo: 02296/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

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

  
2) rozhodla 
  

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

Steven Holl Architects, P.C. 
se sídlem 450 West 31st Street, 11th floor, New York, NY 10001, USA 
DOS ID: 1409928 

spolupracující s: 

Architecture Acts s.r.o. 

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

IČO: 03620620 

  
 

RM_M 57 
ITI ostravské aglomerace - výzva k p ředkládání projektových zám ěrů 
  
Usnesení číslo: 02297/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

text výzvy pro vyhlášení 37. výzvy Nositele ITI „Aplikace ve vazbě na projekty dlouhodobé 
mezisektorové spolupráce” k předkládání projektových záměrů pro opatření 2.3.1 Zvýšení 
intenzity transferu a komercionalizace výsledků výzkumné a vývojové činnosti ve vazbě 
na výzvu č. 01_17_147 Řídicího orgánu Operačního programu Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost „Aplikace - ITI (Ostrava)” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 
vyhlásit 37. výzvu Nositele ITI „Aplikace ve vazbě na projekty dlouhodobé mezisektorové 
spolupráce” k předkládání projektových záměrů pro opatření 2.3.1 Zvýšení intenzity transferu 
a komercionalizace výsledků výzkumné a vývojové činnosti ve vazbě na výzvu č. 01_17_147 
Řídicího orgánu Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost „Aplikace 
- ITI (Ostrava)” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 01.10.2019
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 58 
Vrácení části úhrady spole čnosti OVANET a.s. v souvislosti 
s prominutím části penále Generálním finan čním ředitelstvím 
  
Usnesení číslo: 02298/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

rozhodnutí Generálního finančního ředitelství č.j. 37159/18/7700-40470-050863, kterým bylo 
rozhodnuto o prominutí částky 335.342,- Kč z celkového penále ve výši 397.349,- Kč 
za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně statutárním městem Ostrava v souvislosti 
s pochybeními při realizaci veřejné zakázky administrované společností OVANET a.s. 
„Dodávka a implementace programových produktů pro podporu řízení projektů” dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

vrátit společnosti OVANET a.s., IČO 25857568 se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 
Ostrava částku ve výši 335.342,- Kč z celkové částky 794.698,- Kč zaplacené touto společností 
statutárnímu městu Ostravě jako náhradu škody vzniklé v souvislosti s pochybeními při realizaci 
veřejné zakázky administrované společností OVANET a.s. „Dodávka a implementace 
programových produktů pro podporu řízení projektů” 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í   nedaňové příjmy 
na § 6171, pol. 2329,  ORJ 300     o  336  tis. Kč 
-  z v y š u j í   běžné výdaje 
na  § 6171, pol. 5909,  ORJ 300   o   336  tis. Kč  
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4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
5) ukládá 
  

vedoucímu odboru strategického rozvoje 
zajistit vrácení částky 335.342,- Kč společnosti OVANET a.s., IČO 25857568 se sídlem 
Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.10.2019
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 4 
Návrh na zám ěr města prodat nemovité v ěci v k. ú. Slezská Ostrava 
a v k. ú. He řmanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02299/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovité věci, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 4211, 
- pozemek parc. č. 4212,  
- pozemek parc. č. 4217 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 4878/2 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 33/98 
  

3) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 4597/10 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  
4) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek p. p. č. 404/3 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.10.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 10 
Návrh na souhlas s realizací projektu „Návrh trvalk ových záhon ů 
na ul. Čapko va a Těšínské”, návrh na vydání p ředchozího souhlasu rady 
města k prodeji pozemk ů městským obvodem O.-Jih 
  
Usnesení číslo: 02300/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním trvalkových záhonů v rámci projektu „Návrh trvalkových záhonů na ul. Čapkova 
a Těšínské”, umístěných mj. na částech pozemků: 
- parc. č. 3265/14, 
- parc. č. 3266/3, oba v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 
dle situace, která tvoří přílohu č. 2 předloženého materiálu, 

pro žadatele městský obvod Radvanice a Bartovice 



Statutární město Ostrava 
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2) vydává 
  

předchozí souhlas s prodejem nemovitého majetku městským obvodem Ostrava-Jih, v souladu 
s čl.  7 odst. (3) písm. a) bodu 3) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013 Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, a to:  
- p. p. č. 211/33 
- p. p. č. 213/3 
- p. p. č. 215/35 
vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava  

  
 

RM_M 11 
Návrh na sv ěření majetku m ěstskému obvodu Stará B ělá 
  
Usnesení číslo: 02301/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

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

- Cyklistická stezka pro chodce a cyklisty, chodníky, místní komunikace - Zdi SO 101, 
Odvodnění SO 102 na pozemcích parc. č. 372/2, 389, 2864/8, 3816/2, 3816/3, 3816/5, 3816/7, 
3830/5, 3860/1, 3860/2, 3860/3, 3860/4 SSMSK, 3860/5 SSMSK, 3860/6, 3860/7, 3860/9, 
3860/10, 3860/11, 3860/12, 3860/13, 3860/14, 3860/15, 3860/16, 3860/17, 3860/18, 3860/19, 
3860/20, 3860/21, 3860/22, 3860/23, 3860/24, 3860/25, 3860/26 a 3860/27 v k. ú. Stará Bělá, 
obec Ostrava. V majetku SMO vedené pod inventárním číslem 158078 v pořizovací hodnotě 
12.003.778,69 Kč, 

- Smlouva o zřízení služebnosti na pozemku p. č. 389 v k. ú. Stará Bělá pro stavbu „Cyklistická 
trasa I, podél silnice Na Lukách” dle smlouvy č. 3239/2017/OI - dlouhodobý závazek. V majetku 
SMO vedený pod inventárním číslem 161466 v hodnotě 85.000,- Kč, 

- Smlouva o zřízení služebnosti na pozemku p. č. 2864/8, k. ú. Stará Bělá stavba „Cyklistická 
trasa I, podél silnice Na Lukách” dle smlouvy č. 3332/2017/OI -dlouhodobý závazek V majetku 
SMO vedený pod inventárním číslem 162708 v hodnotě 227.500,- Kč, 

- Pozemky v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava: 

• pozemek parc. č. 372/2, ostatní plocha, ostatní komunikace,  
• pozemek parc. č. 3816/4, ostatní plocha, ostatní komunikace,  
• pozemek parc. č. 3816/5, ostatní plocha, ostatní komunikace,  
• pozemek parc. č. 3816/7, ostatní plocha, ostatní komunikace,  
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• pozemek parc. č. 3816/9, ostatní plocha, ostatní komunikace,  
• pozemek parc. č. 3816/10, ostatní plocha, ostatní komunikace,  
• pozemek parc. č. 3816/11, ostatní plocha, ostatní komunikace,  
• pozemek parc. č. 3830/5, ostatní plocha, ostatní komunikace,  
• pozemek parc. č. 3853/3, ostatní plocha, ostatní komunikace,  
• pozemek parc. č. 3853/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• pozemek parc. č. 3853/15, ostatní plocha, ostatní komunikace,  
• pozemek parc. č. 3853/18, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• pozemek parc. č. 3860/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• pozemek parc. č. 3860/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• pozemek parc. č. 3860/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• pozemek parc. č. 3860/4, ostatní plocha, ostatní komunikace,  
• pozemek parc. č. 3860/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• pozemek parc. č. 3860/6, ostatní plocha, ostatní komunikace,  
• pozemek parc. č. 3860/7, ostatní plocha, ostatní komunikace,  
• pozemek parc. č. 3860/9, ostatní plocha, ostatní komunikace,  
• pozemek parc. č. 3860/10, ostatní plocha, ostatní komunikace,  
• pozemek parc. č. 3860/13, ostatní plocha, ostatní komunikace,  
• pozemek parc. č. 3860/15, ostatní plocha, ostatní komunikace,  
• pozemek parc. č. 3860/16, ostatní plocha, ostatní komunikace,  
• pozemek parc. č. 3860/17, ostatní plocha, ostatní komunikace,  
• pozemek parc. č. 3860/18, ostatní plocha, ostatní komunikace,  
• pozemek parc. č. 3860/19, ostatní plocha, ostatní komunikace,  
• pozemek parc. č. 3860/20, ostatní plocha, ostatní komunikace,  
• pozemek parc. č. 3860/21, ostatní plocha, ostatní komunikace,  
• pozemek parc. č. 3860/22, ostatní plocha, ostatní komunikace,  
• pozemek parc. č. 3860/23, ostatní plocha, ostatní komunikace,  
• pozemek parc. č. 3860/24, ostatní plocha, ostatní komunikace,  
• pozemek parc. č. 3860/25, ostatní plocha, ostatní komunikace,  
• pozemek parc. č. 3860/26, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• pozemek parc. č. 3860/27, ostatní plocha, ostatní komunikace,  
• pozemek parc. č. 3860/29, orná půda,  
• pozemek parc. č. 3860/30, trvalý travní porost,  
• pozemek parc. č. 3860/32, trvalý travní porost,  
• pozemek parc. č. 3860/34, trvalý travní porost,  
• pozemek parc. č. 3860/35, trvalý travní porost,  
• pozemek parc. č. 3860/36, trvalý travní porost,    
• pozemek parc. č. 3860/37, trvalý travní porost,    
• pozemek parc. č. 3860/38, trvalý travní porost,  
• pozemek parc. č. 3860/39, trvalý travní porost,     
• pozemek parc. č. 3860/40, trvalý travní porost,  
• pozemek parc. č. 3860/41, trvalý travní porost,  
• pozemek parc. č. 3860/42, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• pozemek parc. č. 3860/43, trvalý travní porost,  
• pozemek parc. č. 3860/44, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• pozemek parc. č. 3860/45, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
• pozemek parc. č. 3860/46, trvalý travní porost, 
• pozemek parc. č. 3860/47, trvalý travní porost,     
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• pozemek parc. č. 3860/48, trvalý travní porost,  
• pozemek parc. č. 3860/49, trvalý travní porost,   
• pozemek parc. č. 3860/50, trvalý travní porost,  
• pozemek parc. č. 3860/51, trvalý travní porost,  

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

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

  
3) svěřuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.11.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.10.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 13 
Návrh koupit nemovité v ěci v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02302/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

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

- parc. č. 3033 
- parc. č. 3122 
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od vlastníka SAYANG s.r.o., IČO 278 45 583, sídlo Tyršova 885/24, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, za cenu sjednanou celkem ve výši 2.769.250,- Kč 

  
2) souhlasí 
  

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

- parc. č. 3033 
- parc. č. 3122 

od vlastníka SAYANG s.r.o., IČO 278 45 583, sídlo Tyršova 885/24, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, za cenu obvyklou celkem ve výši 478.590,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) souhlasí 
  

s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovité věci, uvedené 
v bodě 2)  tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Hrabová dle čl. 9 
odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
změn a doplňků za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude 
do svého vlastnictví 

  
4) souhlasí 
  

s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovité věci, uvedené v bodě 2)  tohoto usnesení, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Hrabová dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků za podmínky, 
že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodů 1) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.10.2019
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 14 
Návrh p řijmout darem nemovité v ěci v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec 
Ostrava, návrh koupit nemovitou v ěc v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava  
  
Usnesení číslo: 02303/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem přijmout darem nemovité věci v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, a to: 
- část pozemku p. p. č. 491/32, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 51 m2, dle geometrického 
plánu č. 952-310a/2018 oddělenou a nově označenou jako pozemek p. p. č. 491/87, ost. plocha, 
ost. komunikace, 
- část pozemku p. p. č. 491/32, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 3 m2, dle geometrického 
plánu č. 952-310a/2018 oddělenou a nově označenou jako pozemek p. p. č. 491/88, ost. plocha, 
ost. komunikace, 
- část pozemku p. p. č. 491/43, ost. plocha, silnice, o výměře 5 m2, dle geometrického plánu 
č. 952-310b/2018 oddělenou a označenou jako díl e1), 
- část pozemku p. p. č. 491/83, ost. plocha, dráha, o výměře 18 m2, dle geometrického plánu 
č. 952-310b/2018 oddělenou a označenou jako díl f1), 
díly e1) a f1) dle téhož geometrického plánu sloučené a nově označené jako pozemek 
p. p. č. 491/99, ost. plocha, ost. komunikace, o celkové výměře 23 m2, 

od vlastníka Moravskoslezský kraj, IČO 708 90 692, sídlo ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 000 95 711, 
sídlo Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava 

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

  
2) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovitou věc v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to část pozemku 
p. p. č. 478/1, zahrada, o výměře 7 m2, která je dle geometrického plánu č. 2222-152/2019 
oddělena a nově označena jako pozemek p. p. č. 478/4, ost. plocha, ost. komunikace 

od vlastníků: 
manželé xxxxxxxxxx, rok narození xxxx a xxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, oba bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu obvyklou ve výši 2.920,- Kč 

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

s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovitou věc, uvedenou 
v bodě 2)  tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 
odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
změn a doplňků za podmínky, že předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude 
do svého vlastnictví 

  
4) souhlasí 
  

s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovitou věc, uvedenou v bodě 2) tohoto usnesení, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 
za podmínky, že předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodů 1) až 4) zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.10.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 18 
Předchozí souhlas rady m ěsta k prodeji nemovitých v ěcí svěřených 
městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
  
Usnesení číslo: 02304/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nevydává 
  

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 Mariánské Hory a Hulváky, a to: 
1) bytové jednotky č. 990/12 v domě č. p. 990 na ul. Boleslavova č. or. 6, včetně 
spoluvlastnického podílu 613/6395 na společných částech domu a pozemku st. p. č. 978, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 293 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 
2) bytové jednotky č. 1125/10 v domě č. p. 1125 na ul. Oblá č. or. 2b, včetně spoluvlastnického 
podílu 1371/5479 na společných částech domu a pozemku st. p. č. 1091, zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 189 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 
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RM_M 19 
Návrh na souhlas s rekonstrukcí tramvajové trati, n ávrh na uzav ření 
smlouvy o výp ůjčce, návrh na uzav ření dodatku č. 1 a dohody 
o narovnání z nájemní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 02305/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s rekonstrukcí tramvajové trati a dotčených komunikací na ul. Pavlovova včetně zastávky 
Rodimcevova na 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. 1095/37 - ostatní plocha, jiná plocha, 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

pro: 

Dopravní podnik Ostrava a. s. 
se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO 619 74 757 

v rámci stavby „Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Pavlovova včetně zastávky Rodimcevova”

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

  
2) rozhodla 
  

na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce k částem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava, a to: 

p. p. č. 1095/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 297 m2, 
p. p. č. 1095/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 114 m2, 
p. p. č. 1095/37 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 40 m2, 

s Dopravním podnikem Ostrava a. s, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČO 619 74 757 

za účelem rekonstrukce tramvajové trati na ul. Pavlovova včetně zastávky Rodimcevova 

na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy o výpůjčce do 31. 12. 2021 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 
  

na straně nájemce uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 0388/2006/MJ 
ze dne 24. 2. 2006, jejímž předmětem je nájem pozemku parc. č. 3210/4 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Radvanice, obec Ostrava s: 

xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

na straně dlužníka uzavřít dohodu o vypořádání nároků z nájemní smlouvy ev. č. 0388/2006/MJ 
ze dne 24. 2. 2006, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc. č. 3210/4 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k. ú. Radvanice, obec Ostrava s: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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RM_M 20 
Návrh na uzav ření nájemní smlouvy na pozemek v k. ú. He řmanice, obec 
Ostrava se spole čností ADPACK group, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02306/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele 
o uzavření nájemní smlouvy na pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostrava 
p. p. č. 458/50, ost. plocha - man. plocha v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava (ul. Orlovská) 
s nájemcem, 
se společností 
ADPACK group, s.r.o. 
se sídlem: Mariánskohorská 705/38, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO: 268 30 914 
za účelem jeho využití pro zásobování objektu budovy č. p. 752 ve vlastnictví nájemce, 
za nájemné ve výši 55,- Kč/m2/rok, tj. 70.840,- Kč/ročně, na dobu určitou, a to ode dne účinnosti 
této smlouvy do dne vkladu vlastnického práva k pozemku p. p. č. 458/50 do katastru 
nemovitostí, 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 21 
Návrh na souhlas s umíst ěním kabelových p řípojek NN v četně 
pojistkové sk říně a uzavření smluv o budoucí smlouv ě o zřízení věcného 
břemene k pozemk ům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02307/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

parc. č. 2129/6 - orná půda 
v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, pro:  
  
ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 
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rada m ěsta 

Usnesení  
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v rámci stavby „Ostrava-Hošťálkovice 718/5, NN” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

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

parc. č. 2129/6 - orná půda 
v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) souhlasí 
  

s umístěním podzemního vedení přípojky 2x NN 0,4 kV včetně pojistkové skříně na pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 103/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, pro:  
  
ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 

v rámci stavby „Ostrava-Přívoz 907/1, 16 NNk” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 5/2 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního vedení přípojky 2x NN 0,4 kV včetně pojistkové skříně k pozemku:

p. p. č. 103/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu  
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RM_M 22 
Návrh na souhlas se stavební úpravou pozemku ve vla stnictví 
statutárního m ěsta Ostravy, návrh na uzav ření smlouvy o budoucí 
smlouv ě o zřízení služebnosti a návrh na uzav ření nájemní smlouvy 
s „Bytovým družstvem Sokolovská 1181” 
  
Usnesení číslo: 02308/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zřízením, užíváním a udržováním předsazených, zavěšených, prefabrikovaných lodžií 
nad pozemkem ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 1649/1 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

pro: 

„Bytové družstvo Sokolovská 1181” 
se sídlem: Sokolovská 1181/22, Poruba, 708 00 Ostrava 
IČO: 253 66 785 

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

v rámci stavby „Přístavba lodžií bytového domu ul. Sokolovská 1179/18, 1180/20, 70800 
Ostrava-Poruba” 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení, užívání 
a udržování předsazených, zavěšených, prefabrikovaných lodžií nad pozemkem parc. č. 1649/1 -
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, s budoucím oprávněným:

„Bytové družstvo Sokolovská 1181” 
se sídlem: Sokolovská 1181/22, Poruba, 708 00 Ostrava 
IČO: 253 66 785 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy, kterou budou pronajaty části pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc. č. 1649/1, ost. plocha - ost. komunikace o celkové 
výměře 328,52 m2, a to část označená v situačním výkresu jako “A” o výměře 10,24 m2, část 
označená v situačním výkresu jako “B” o výměře 10,28 m2, část označená v situačním výkresu 
jako “C” o výměře 165 m2 a část označená v situačním výkresu jako ”D” o výměře 143 m2

v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava (ul. Sokolovská), 
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s 
„Bytovým družstvem Sokolovská 1181” 
se sídlem: Sokolovská 1181/22, Poruba, 708 00 Poruba 
IČO: 253 66 785 
za účelem zřízení předsazených, zavěšených, prefabrikovaných lodžií, umístění staveniště 
a provizorního příjezdu ke staveništi v rámci realizace stavby „Přístavba lodžií bytového domu 
ul. Sokolovská 1179/18, 1180/20, 70800 Ostrava - Poruba”, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, 
tj. 29.566,80 Kč/ročně, na dobu určitou, nejpozději však do 31. 12. 2022, 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 23 
Návrh na uzav ření smluv o z řízení věcného b řemene k pozemk ům 
ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02309/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN  k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 

p. p. č. 306/1 - ovocný sad, 
p. p. č. 306/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 552/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení NN  včetně pilíře se skříní k pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č.  92 - orná půda 
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 
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dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV a nadzemního vedení NN k 
pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 70/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 224/55 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 
p. p. č. 199/2 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 
p. p. č. 203/3 - lesní pozemek 
v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kV  k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 1338/3 - trvalý travní porost, 
p. p. č. 1467/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1468/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1468/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

dle přílohy č. 12 předloženého materiálu za podmínky souhlasu Správce programu, 
tj. Ministerstva průmyslu a obchodu  

  
 

RM_M 24 
Návrh na zám ěr města neprodat pozemky, návrh sv ěřit pozemek, 
vše k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02310/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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 1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 
pozemky parc. č. 1080/2 
pozemky parc. č.1080/10 
oba k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz 

  
2) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
v platném znění pozemek parc. č. 2221/6 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  
3) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

označit jakožto svěřený majetek svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle čl. 9 
odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění 
pozemek parc. č. 2221/6 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.10.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 25 
Návrh na zám ěr města prodat část pozemku, návrh na zám ěr města 
neprodat část pozemku, vše k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostra va 

Usnesení číslo: 02311/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 
část pozemku parc. č. 1262/1 o výměře 130 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
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ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz 

dle zákresu, který je přílohou č. 1/8 předloženého materiálu 

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

  
2) nesouhlasí 
  s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku parc. č. 2605/1 o výměře 635 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz 

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

  
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: 16.10.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 26 
Návrh na zám ěr města nesm ěnit nemovité v ěci a návrh na zám ěr města 
prodat nemovitou v ěc v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

Usnesení číslo: 02312/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města směnit nemovité věci a to: 
- část pozemku parc. č. 3461/1 o výměře 8.742 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu Svinov, dle geodetického zaměření, 
které je přílohou č. 1/C předloženého materiálu   
za 
-část pozemku parc. č. 2981/2 o výměře 10.490 m2 dle geometrického plánu č. 3007-17/2017 
vyhotoveného pro k. ú. Poruba, označena jako pozemek parc. č. 2981/2 v k. ú. Poruba, obec 
Ostrava, 
ve spoluvlastnictví dvou fyzických osob, které na základě plné moci zastupuje JS Property, a.s., 
Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 278 14 742   
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2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci a to: 

- část pozemku parc. č. 659/60 o výměře 48 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Svinov, která je dle geometrického 
plánu č. 2927-51/2019 vyhotoveného pro k. ú. Svinov, označena  jako pozemek parc. č. 659/307 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

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

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.10.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 27 
Návrh koupit nemovité v ěci v k. ú. Záb řeh-VŽ a v k. ú. Vítkovice, obec 
Ostrava, návrh sv ěřit nemovitou v ěc městskému obvodu Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 02313/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit 

- pozemek p. p. č. 1466 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 
- část pozemku  parc. č. 1106/14, ost. plocha, silnice o výměře 507 m2 v k. ú. Vítkovice, obec 
Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 3184-7/2019 vyhotoveného pro k. ú.  Vítkovice 
označena jako pozemek parc. č. 1106/17 - ost. plocha, silnice 

od vlastníka 
společnosti VÍTKOVICE, a.s., Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070 

za ceny obvyklé v souhrnné výši 610.600,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek 1466 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava,  jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Vítkovice, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, za podmínky, že statutární město 
Ostrava nabude uvedený pozemek do svého vlastnictví 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit pozemek parc. č. 1466 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Vítkovice, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, v platném znění, za podmínky, že statutární město Ostrava, nabude 
uvedený pozemek do svého vlastnictví 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.10.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 28 
Návrh na sv ěření nemovitých v ěcí v k. ú . Michálkovice, Radvanice, 
Bartovice, obec Ostrava p říslušným m ěstským obvod ům 
  
Usnesení číslo: 02314/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
vyhradit si rozhodnutí označit nemovitou věc - pozemek 
p. p. č. 624/7 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Michálkovice 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění  

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit nemovité věci - pozemky 

    parc. č. 3267/36 ostatní plocha, jiná plocha, 
    parc. č. 3267/6   ostatní plocha, jiná plocha, 
    parc. č. 3267/19 ostatní plocha, jiná plocha, 
    parc. č. 3267/21 ostatní plocha, jiná plocha, 
    parc. č. 3267/20 ostatní plocha, jiná plocha, 
    parc. č. 1104/6   zahrada, 
    parc. č. 2110      zahrada, 
    parc. č. 2876/10 orná půda, 
    parc. č. 2876/9   orná půda, 
    parc. č. 2676/8   orná půda, 
    parc. č. 2876/6   orná půda, 
    parc. č. 2876/5   orná půda, 
    parc. č. 2876/4   orná půda, 
    parc. č. 2876/3   orná půda, 
    parc. č. 2875/7   ostatní plocha, neplodná půda, 
    parc. č. 2875/6   ostatní plocha, neplodná půda, 
    parc. č. 2875/5   ostatní plocha, neplodná půda, 
    parc. č. 2875/4   ostatní plocha, neplodná půda, 
    parc. č. 2875/2   ostatní plocha, neplodná půda, 
    vše k. ú. Radvanice, obec Ostrava 
    parc. č. 1761      orná půda, 
    parc. č. 2072/1   trvalý travní porost, 
    parc. č. 2073/1   orná půda, 
   vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění  

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města  

označit nemovité věci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení jako majetek svěřený městskému 
obvodu Michálkovice, v bodě  2) tohoto usnesení jako majetek svěřený městskému obvodu 
Radvanice a Bartovice,  dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 
města stravy, v platném znění 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.10.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 39 
Návrh na z řízení věcných b řemen a návrh na uzav ření smluv o z řízení 
věcných b řemen k pozemk ům ve vlastnictví SMO pro spole čnost 
GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02315/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - zřízení 
a  provozování STL plynovodu a NTL plynovodu k částem pozemků ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 

parc. č. 73/44 – ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 100/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 100/11 – ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 100/94 – ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 100/109 – ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 126/23 – ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 200 – ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 284 – ostatní plocha, jiná plocha, 
vše v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, 
p. p. č. 798/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 
p. p. č. 948 – lesní pozemek, 
p. p. č. 953/2 – lesní pozemek, 
p. p. č. 1393/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1396/1 – lesní pozemek, 
p. p. č. 1398/1 – lesní pozemek, 
p. p. č. 1401/1 – lesní pozemek, 
p. p. č. 1459/4 – lesní pozemek, 
p. p. č. 3001 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s oprávněným: 

 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940 /96, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - zřízení 
a provozování STL plynovodu a NTL plynovodu k částem pozemků ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 

p. p. č. 1655 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1656 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1657 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1659 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1661/14 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1661/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1661/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1768/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
vše v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, 
parc. č. 105/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 253/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 382/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 382/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 382/18 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 382/19 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 382/20 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
vše v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, s oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940 /96, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  
3) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - zřízení 
a provozování STL plynovodu a NTL plynovodu k částem pozemků ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 

parc. č. 304 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 771 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 778/187 – ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 778/188 – ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 778/206 – ostatní plocha, jiná plocha, 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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parc. č. 788 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 791 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 798 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1913/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1913/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1922/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1922/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1958/10 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 
parc. č. 1958/12 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 
parc. č. 2028/4 – zahrada, 
parc. č. 287 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1857/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1857/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1906/24 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1906/51 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1906/53 – ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 1906/57 – ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 1906/128 – ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 1906/132 – ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 1906/137 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1906/140 – ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 1906/143 – ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 1906/167 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1906/185 – ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 1906/204 – ostatní plocha, jiná plocha, 
vše v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, s oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940 /96, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - zřízení 
a provozování STL plynovodu a NTL plynovodu k částem pozemků ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 

parc. č. 4489/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4489/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4625/7– ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4625/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4625/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4625/18 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4683/2 – zahrada, 
parc. č. 4685/1 – orná půda, 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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parc. č. 4685/5 – trvalý travní porost, 
parc. č. 4685/22 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4685/23 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4685/26 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4685/28 – orná půda, 
parc. č. 4685/57 – orná půda, 
parc. č. 4685/69 – orná půda, 
parc. č. 4685/71 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4685/81 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4685/83 – orná půda, 
parc. č. 4685/84 – orná půda, 
parc. č. 4685/88 – orná půda, 
parc. č. 4703/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4704/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4704/7 – trvalý travní porost, 
parc. č. 4704/9 – trvalý travní porost, 
parc. č. 4704/22 – ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 4704/24 – trvalý travní porost, 
parc. č. 4704/26 – trvalý travní porost, 
parc. č. 4704/36 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4704/37 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4704/40 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4704/43 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4706/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4685/24 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4685/59 – orná půda, 
parc. č. 4685/91 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4685/93 – orná půda, 
parc. č. 4704/17 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4833/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
vše v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, s oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940 /96, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 40 
Návrh p řijmout darem nemovité v ěci v k. ú. Záb řeh nad Odrou a v k. ú. 
Nová Ves u Ostravy, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02316/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 56/98 
  

  s návrhem přijmout darem části nemovitých věcí od Moravskoslezského kraje se sídlem 
ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 708 90 692, zastoupeném Správou silnic 
Moravskloslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava, 
IČO 00095711, a to: 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
- část pozemku parc. č. 2992/5, dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 2b) 
tohoto materiálu 
- část pozemku parc. č. 2993/4, dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 2c) 
tohoto materiálu 
v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 
- část pozemku parc.č. 492/6, dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 2d) 
tohoto materiálu 

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

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.10.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 41 
Návrh nekoupit nemovité v ěci v k. ú. Komorní Lh otka, obec Komorní 
Lhotka 
  
Usnesení číslo: 02317/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem koupit 

níže uvedené nemovité věci v k. ú. Komorní Lhotka, obec Komorní Lhotka, a to:    

- budovu č. ev. 24, stavbu pro rodinnou rekreaci na pozemku p. č. st. 581, zast. plocha a nádvoří
ve vlastnictví xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

- podíl ve výši 877/1248 k pozemku p. č. st. 581 
- podíl ve výši 877/1248 k pozemku p. p. č. 1930/12 
ve společném jmění xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.10.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 42 
Návrh na zám ěr města prodat nemovité v ěci v k. ú. Bobrovníky, obec 
Hlučín, návrh na zám ěr města neprodat nemovité v ěci v k. ú. Dubina 
u Ostravy a v k. ú. Hrab ůvka, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02318/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 

níže uvedené nemovité věci v k. ú.  Bobrovníky, obec Hlučín, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, nesvěřené městskému obvodu, a to: 
- pozemek parc. č. 488 
- pozemek parc. č. 489, jehož součástí je stavba č. p. 43, rod. dům  
- pozemek parc. č. 490 

včetně součástí a  příslušenství (přípojka vody, přípojka elektro, žumpa, plotová vrata, plotová 
vrátka, oplocení) 

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

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 

níže uvedené nemovité věci v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřené městskému obvodu, a to: 
- pozemek parc. č. 110/5 
- pozemek parc. č. 110/103 

  
3) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 
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část pozemku p. p. č. 221/1 o výměře cca 53 m2 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu, dle zákresu ve snímku, 
který je přílohou č. 5/1 předloženého materiálu  

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.10.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 43 
Návrh n a souhlas vlastníka pozemk ů s umíst ěním stavby v k. ú. 
Hrabová, obec Ostrava, pro Správu silnic Moravskosl ezského kraje, p. o.
  
Usnesení číslo: 02319/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

v souladu s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006/Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, s umístěním stavebního objektu do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava 
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava (ul. Místecká x ul. K Nadjezdu), a to: 

stavební objekt SO 371 - Úprava meliorací 
do pozemků: 

parc. č. 696/1, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené; 
parc. č. 3154/1, orná půda; 
parc. č. 3154/2, orná půda 

pro 
Moravskoslezský kraj, 
zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 
se sídlem: Ostrava, Úprkova 795/1, PSČ 702 23 
IČO: 00095711 
v rámci realizace stavby „Silnice II/478 Ostrava - prodloužená ul. Mostní I. etapa” 
dle situačního výkresu, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu  
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RM_M 44 
Návrh na zám ěr pronájmu části pozemku v k. ú. Polanka nad Odrou, 
obec Ostrava. Návrh na zám ěr pronájmu částí pozemku v k. ú. Hrabová, 
obec Ostrava. Návrh na zám ěr pronájmu části pozemku v k. ú. 
Heřmanice, obec Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 02320/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru pronájmu části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc. č. 2665/57, 
orná půda, o celkové výměře 8,10 m2, a to část označenou v situačním výkresu jako “A” 
o výměře 4,50 m2 a část označenou v situačním snímku jako “B” o výměře 3,60 m2 v k. ú. 
Polanka nad Odrou, obec Ostrava (ul. Ostravská), 
dle zákresu v situačním výkresu, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu, 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava 
parc. č. 1899/42, o výměře 58 m2 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava (ul. Lužná), 
dle zákresu v koordinačním situačním výkresu, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
3) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava 
p. p. č. 495/1, orná půda, o výměře 3,31 m2 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava (ul. Koněvova), 
dle zákresu v situačním výkresu, který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu, 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 47 
Návrh zrušit zám ěr prodeje nemovitých v ěcí, návrh na zám ěr města 
vypůjčit nemovité v ěci, vše v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdla nt 
nad Ostravicí 
  
Usnesení číslo: 02321/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 0323/ZM1822/6 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
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  s návrhem zrušit záměr prodeje nemovitých věcí v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant 
nad Ostravicí, o kterém rozhodlo zastupitelstvo města dne 22. 5. 2019 usnesením 
č. 0323/ZM1822/6 

  
2) rozhodla 
  

o záměru města vypůjčit nemovité věci v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant 
nad Ostravicí, a to: 
- pozemek parc. č. 2925, jehož součástí je stavba: Frýdlant, č. e. 164, rod. rekr., 
- pozemek parc. č. 2926/1, 
- pozemek parc. č. 2926/2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná st., 

vše včetně součástí a příslušenství: 
- přípojka vody z veřejného řadu, 
- kanalizace splašková DN 150 mm, 
- kanalizace dešťová DN 150 mm, 
- kanalizační šachtice, 
- žumpa, 
- oplocení, 
- plynová přípojka DN 32, 
- plotová vrátka, 
- plotová vrata, 
- betonová dlažba zámková šedá 8 cm, 
- betonová dlažba zámková šedá 6 cm, 
- betonová dlažba zámková barevná 6 cm, 
- venkovní schody, 
- osvětlení chodníku, 
- odvodňvací rigol, 
- betonové obrubníky, 
- altán, 
- pergola 

Asociaci turistických oddílů mládeže České republiky, IČO 442 23 846, sídlo Palackého 325, 
252 63 Roztoky 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit, 

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne zrušit záměr prodeje těchto nemovitých věcí 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.10.2019
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 51 
Návrh na zám ěr výp ůjčky pozemk ů v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava - NOVÉ LAUBY 
  
Usnesení číslo: 02322/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města vypůjčit pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 
- pozemek parc. č. 155 
- pozemek parc. č.  156 
- část pozemku parc. č. 159/1, o výměře 1238 m2, která je dle geometrického plánu 
č. 5862-33/2018 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, označena jako pozemek 
parc. č. 159/1,  
včetně jejich součástí a příslušenství, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  
 

RM_M 52 
Návrh na souhlas s umíst ěním stavby, uzav ření smlouvy o budoucí 
smlouv ě o zřízení služebnosti, z řízení služebnosti a uzav ření smlouvy 
o zřízení služebnosti pro oprávn ěné: UPC Česká republika, s.r.o., Česká 
telekomunika ční infrastruktura a.s. 
  
Usnesení číslo: 02323/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

parc. č. 3744/8 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3745/12 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3770/3 - ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 3770/4 - ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 3770/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3778/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3785/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava, pro: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČO: 04084063 
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v rámci stavby „11010-078345 - MIMO2x2_163_TM_T_OSYPE_OK”, dle situačního výkresu, 
který je přílohou č. 3/4 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

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

parc. č. 3744/8 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3745/12 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3770/3 - ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 3770/4 - ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 3770/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3778/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3785/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

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

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  
3) rozhodla 
  

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

parc. č. 374/1 - trvalý travní porost, 
v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, s oprávněným: 

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

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

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

parc. č. 567/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, s oprávněným: 
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Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČO: 04084063 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 65 
Návrh na z řízení služebností a uzav ření smluv o z řízení služebnosti 
s fyz. a právnickými osobami 
  
Usnesení číslo: 02324/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
kanalizační přípojky k pozemku: 

p. p. č. 518/1 – ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

s oprávněnými: 

manželé 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxx 
oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
vodovodní přípojky vč. vodoměrné šachty k pozemkům: 

parc. č. 2665/57 – orná půda, 
parc. č. 2665/73 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oba v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

s oprávněnými: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
kanalizační přípojky k pozemkům: 

p. p. č. 574/7 – ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 576 – ostatní plocha, jiná plocha, 
oba v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

PRO-DOMA, SE 
se sídlem Budčická 1479, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9 
IČO 242 35 920, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
dešťové kanalizace k pozemkům: 

p. p. č. 813/29 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 813/30 – ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 813/64 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
všechny v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

s oprávněným: 

MAHLE Behr Ostrava s.r.o.  
se sídlem Průmyslová 368, 742 51 Mošnov 
IČO: 277 75 763, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, 

za podmínky schválení Správcem programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
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RM_M 72 
Návrh na prodej a návrh na zám ěr pro deje nemovitých v ěcí 
v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, návrh na zm ěnu usnesení 
ZM č. 0197/ZM1822/4 a 2369/ZM1418/36 
  
Usnesení číslo: 02325/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s prodejem nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřených městskému 
obvodu, a to bytové jednotky číslo:  
3030/6, vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., která je součástí bytového domu č. p. 3030, 
který stojí na pozemku parc. č. 332, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Dubina u Ostravy, část 
obce Bělský Les, obec Ostrava, včetně příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu a pozemku ve výši 5519/321998, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
nar.: xxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
430.180,-Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3030/10, vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., která je součástí bytového domu č. p. 3030, 
který stojí na pozemku parc. č. 332, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Dubina u Ostravy, část 
obce Bělský Les, obec Ostrava, včetně příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu a pozemku ve výši 3407/321998, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxx,           
nar.: xxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
280.220,-Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3030/30, vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., která je součástí bytového domu č. p. 3030, 
který stojí na pozemku parc. č. 332, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Dubina u Ostravy, část 
obce Bělský Les, obec Ostrava, včetně příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu a pozemku ve výši 5755/321998, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
nar.: xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
495.450,-Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 
za podmínky, že dojde k úhradě pohledávky vůči statutárnímu městu Ostrava  

  
2) mění 
  

část svého usnesení č. 2369/ZM1418/36 ze dne 20. 6. 2018 v bodě 2), kterým souhlasila 
s návrhem prodat nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému 
obvodu, a to pozemek parc. č. 287/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je bytový dům 
č. p. 3031, k. ú. Dubina u Ostravy, část obce Bělský Les, obec Ostrava, v členění dle jednotek 
vymezených dle zákona č. 72/1994 Sb., včetně příslušejících spoluvlastnických podílů 
na společných částech domu a pozemku: 
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kdy původní znění „3031/47 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu 
a společných částech pozemku ve výši 5533/295311, do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,           
nar.: xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxx, oba trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 475.750,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 
která je přílohou č. 2 předloženého materiálu” se nahrazuje textem „3031/47 spolu 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech pozemku 
ve výši 5533/295311, do vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxxxx, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 475.750,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 
která je přílohou č. 1 předloženého materiálu” 

kdy původní znění „3031/23 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu 
a společných částech pozemku ve výši 5856/295311, do spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx, 
narxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxx, oba trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 496.385,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 
která je přílohou č. 2 předloženého materiálu” se nahrazuje textem „3031/23 spolu 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech pozemku 
ve výši 5856/295311, a to 1/2 z  podílu 5856/295311  do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
nar.: xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 1/2 z podílu 
5856/295311 do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 496.385,00 Kč, dle vzoru 
kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu” 

  
3) mění 
  

část svého usnesení č. 0197/ZM1822/4 ze dne 6. 3. 2019 v bodě 1), kterým souhlasila 
s návrhem prodat nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému 
obvodu, a to pozemek parc. č. 332, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je bytový dům    
č. p. 3030, k. ú. Dubina u Ostravy, část obce Bělský Les, obec Ostrava, v členění dle jednotek 
vymezených dle zákona č. 72/1994 Sb., včetně příslušejících spoluvlastnických podílů 
na společných částech domu a pozemku: 

kdy původní znění „3030/14 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu 
a pozemku ve výši 5589/321998, do společného jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
nar.: xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxxx, oba trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 462.915,00 Kč, dle vzoru kupní 
smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu” se nahrazuje textem „3030/14 spolu 
se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 5589/321998, 
do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxx, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 462.915,00 Kč, dle vzoru kupní 
smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu” 
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4) mění 
  

část svého usnesení č. 0197/ZM1822/4 ze dne 6. 3. 2019 v bodě 2), kterým souhlasila 
s návrhem prodat nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému 
obvodu, a to pozemek parc. č. 287/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je bytový dům  
č. p. 3031, k. ú. Dubina u Ostravy, část obce Bělský Les, obec Ostrava, v členění dle jednotek 
vymezených dle zákona č. 72/1994 Sb., včetně příslušejících spoluvlastnických podílů 
na společných částech domu a pozemku:  

kdy původní znění „3031/2 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu 
a pozemku ve výši 5407/295311, do společného jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxx,                
nar.: xxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a xxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxxxxx, trvale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu 422.970,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého 
materiálu” se nahrazuje textem „3031/2, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu a pozemku ve výši 5407/295311, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
nar.: xxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 422.970,00 Kč, 
dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu” 

kdy původní znění „3031/41 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu 
a pozemku ve výši 7888/295311, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxx, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 676.880,00 Kč, dle vzoru 
kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu” se nahrazuje textem „3031/41, 
spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech pozemku 
ve výši 7888/295311, a to 1/2 z  podílu 7888/295311  do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx,          
nar.: xxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a 1/2 z podílu 
7888/295311 do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 676.880,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 
který je přílohou č. 1 předloženého materiálu” 

  
5) souhlasí 
  

se záměrem města prodat nemovitou věc ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřenou 
městskému obvodu, a to: 

jednotku č. 3035/107, vymezenou dle zákona č. 72/1994 Sb., jako jiný nebytový prostor, která je 
součástí bytového domu č. p. 3035, který stojí na pozemku parc. č. 126/7, zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Dubina u Ostravy, část obce Bělský Les, obec Ostrava, včetně příslušejícího 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku ve výši 6815/212626 

a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr zrušit 
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6) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města návrhy dle bodů 1) - 6) tohoto usnesení k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.10.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka „Dodávka vodom ěrů 2020“, po ř. č. 148/2019 
  
Usnesení číslo: 02326/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
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 dodávku vodoměrů 
pro rok 2020 v rozsahu dle předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
3. Ing. Ladislav Rožnai - odbor majetkový 
4. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 
5. Ing. Petr Ostrák - OVAK a.s. 
6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 
2. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
3. Jana Uhlářová - odbor majetkový 
4. Ing. Tomáš Hruška - OVAK a.s. 
5. Ing. Ondřej Baroň - OVAK a.s. 
6. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 
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3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.01.2020
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  
4) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.01.2020
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_M 73 
Návrh na uzav ření nájemní smlouvy k části pozemku parc. č. 4246/13 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02327/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření nájemní smlouvy k části pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 9 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 1 
Inventarizace majetku a závazk ů statutárního m ěsta Ostravy -
magistrátu za rok 2019 
  
Usnesení číslo: 02328/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
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Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 1/2016 pro inventarizaci majetku a závazků statutárního města 
Ostravy, s účinnosti od 02.10.2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

Ústřední inventarizační komisi ve složení: 

předseda:   Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora 
tajemník:    Ing. Marie Lekešová, odbor financí a rozpočtu 
členové:     Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového 
                   Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy 
                   Ing. Radek Muťka, zastupující vedoucí odboru investičního 
                   Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) schvaluje 
  

Plán inventur na rok 2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  
4) ukládá 
  

ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava - magistrát,
zaslat ústřední inventarizační komisi závěrečnou zprávu z inventarizace majetku a závazků, 
a to do 14.02.2020  

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 14.02.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 2 
Uzavření Smlouvy o používání KB eTradingu v Komer ční bance, a. s. 
  
Usnesení číslo: 02329/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o  uzavření Smlouvy o používání KB eTradingu mezi Komerční bankou, a.s., Praha 1, 
Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054 a statutárním městem Ostrava, 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu
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2) svěřuje 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru financí a rozpočtu 
v Komerční bance, a.s., se sídlem, Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO: 45317054, 
zhodnocoval a rozhodoval o ukládání dočasně volných finančních prostředcích statutárního 
město Ostravy za podmínek uvedených ve Smlouvě o používání KB eTradingu 

  
 

RM_M 3 
Návrh na uzav ření smlouvy o zpracování osobních údaj ů 
  
Usnesení číslo: 02330/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451, a  společností SATUM CZECH s.r.o. 
se sídlem Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, IČO 25373951, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 45 
Uplatn ění práv osoby zú častněné na řízení 
  
Usnesení číslo: 02331/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

ze strany statutárního města Ostrava s uplatněním práv osoby zúčastněné na řízení v řízení 
vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 5Af 68/2014 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostrava, aby prostřednictvím odboru financí a rozpočtu 
informoval Radu města Ostrava o předmětu řízení vedeného u Městského soudu v Praze 
pod sp. zn. 5Af 68/2014 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.10.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 46 
Úprava rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 02332/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 108 000 Kč pro organizaci 
Národní divadlo moravskoslezské, p. o., na úhradu nákladů souvisejících s projektem 
„Trans/Misie 2019” 

b) s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 590 000 Kč pro organizaci 
Divadlo loutek Ostrava, p. o. na úhradu nákladů souvisejících s projektem „Pohádky 
o mašinkách” 

  
2) rozhodla 
  

o poskytnutí finančních prostředků 

a) ve výši 406 tis. Kč městskému obvodu Plesná na dofinancování projektové dokumentace akce 
Odstranění havarijního stavu mostů přes vodní tok Plesenka 
b) ve výši 842 tis. Kč městskému obvodu Slezská Ostrava na spolufinancování akce Požární 
zbrojnice Ostrava-Muglinov 
c) ve výši 423 tis. Kč městskému obvodu Slezská Ostrava na opravu hydroizolace budovy 
hasičské zbrojnice v Ostravě-Kunčičkách 
d) ve výši 2 400 tis. Kč městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na spolufinancování akce 
Ostravské Vánoce 2019  

  
3) rozhodla 
  

- o změně charakteru části investiční dotace ve výši 2 778 tis. Kč, poskytnuté městskému obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz na spolufinancování akce Waldorfská ZŠ a MŠO na dotaci 
neinvestiční 
- o změně charakteru neinvestiční dotace poskytnuté městskému obvodu Hrabová ve výši         
30 tis. Kč na pořízení cykloboxu pro ZŠ Paskovská, Ostrava-Hrabová na dotaci investiční  

  
4) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku Středisku volného času, 
Ostrava-Zábřeh, p. o., o 11 tis. Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
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5) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
(A.1.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 859 tis. Kč 
                                                ÚZ 109117017, org. 109000000 o 151 tis. Kč 
na pol. 4116, ÚZ 34070, ORJ 120 o 70 tis. Kč (A.9.) 
(A.12.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 103533063, org. 100000000 o 1 700 tis. Kč 
                                                  ÚZ 103133063, org. 100000000 o 200 tis. Kč 

- neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 
na pol. 4111, ÚZ 98020, ORJ 120 o 49 tis. Kč (A.8.) 

- investiční přijaté transfery ze státních fondů 
na pol. 4213, ÚZ 90103, ORJ 120, org. 119000000 o 49 250 tis. Kč (A.11.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4122, ÚZ 359, ORJ 120 o 100 tis. Kč (A.3.) 
                                                   o 100 tis. Kč (A.4.) 
                      ÚZ 201, ORJ 120 o 1 000 tis. Kč (A.5.) 
                      ÚZ 359, ORJ 120 o 100 tis. Kč (A.6.) 
                      ÚZ 13305, ORJ 120 o 27 791 tis. Kč (A.7.) 
                      ÚZ 13307, ORJ 120 o 360 tis. Kč (A.10.) 

- investiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4222, ÚZ 359, ORJ 120 o 217 tis. Kč (A.2.) 

- nedaňové příjmy 
na pol. 2452, ORJ 300, org. 61988987 o 10 000 tis. Kč (E.1.) 

- běžné výdaje 
(A.1.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5011, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 588 tis. Kč 
                                                             ÚZ 109117017, org. 109000000 o 104 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 148 tis. Kč 
                                                             ÚZ 109117017, org. 109000000 o 26 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 54 tis. Kč 
                                                             ÚZ 109117017, org. 109000000 o 9 tis. Kč   
                                            pol. 5021, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 69 tis. Kč 
                                                             ÚZ 109117017, org. 109000000 o 12 tis. Kč 
na § 5599, pol. 5162, ÚZ 201, ORJ 133 o 1 000 tis. Kč (A.5.) 
(A.8.) na ORJ 135, § 6149, pol. 5011, ÚZ 98020 o 36 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 98020 o 9 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 98020 o 4 tis. Kč 
na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 100000000 o 555 tis. Kč (A.12.) 
(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 5169, ÚZ 92 o 1 100 tis. Kč  
                               § 2219, pol. 5169, org. 3249 o 40 tis. Kč 
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na § 3793, pol. 5169, ORJ 221 o 1 tis. Kč (C.2.) 
(C.4.) na ORJ 100, § 2219, pol. 5171 o 100 tis. Kč  
                                            pol. 5166 o 250 tis. Kč 
(C.5.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5139 o 14 tis. Kč 
                                            pol. 5167 o 50 tis. Kč 
                                            pol. 5175 o 6 tis. Kč 
na § 6171, pol. 5166, ORJ 120 o 420 tis. Kč (C.7.) 
(C.8.) na ORJ 221, § 3793, pol. 5139, ÚZ 3637, org. 111000000 o 2 tis. Kč 
                                                             ÚZ 90002, org. 111000000 o 8 tis. Kč 
                                            pol. 5164, ÚZ 3637, org. 111000000 o 19 tis. Kč 
                                                             ÚZ 90002, org. 111000000 o 73 tis. Kč 
(C.9.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5139 o 500 tis. Kč 
                                            pol. 5168 o 4 000 tis. Kč 
                                            pol. 5194 o 100 tis. Kč 
(C.10.) na ORJ 135, § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, org. 117000000 o 400 tis. Kč 
                                                               ÚZ 103133063, org. 117000000 o 47 tis. Kč 
                                                               ÚZ 103107609, org. 117000000 o 24 tis. Kč 
                                              pol. 5021, ÚZ 103533063, org. 117000000 o 5 tis. Kč 
                                                               ÚZ 103133063, org. 117000000 o 1 tis. Kč 
                                                               ÚZ 103107609, org. 117000000 o 1 tis. Kč 
                                              pol. 5031, ÚZ 103533063, org. 117000000 o 100 tis. Kč 
                                                               ÚZ 103133063, org. 117000000 o 12 tis. Kč 
                                                               ÚZ 103107609, org. 117000000 o 6 tis. Kč 
                                              pol. 5032, ÚZ 103533063, org. 117000000 o 36 tis. Kč 
                                                               ÚZ 103133063, org. 117000000 o 5 tis. Kč 
                                                               ÚZ 103107609, org. 117000000 o 3 tis. Kč 
                                              pol. 5424, ÚZ 103533063, org. 117000000 o 5 tis. Kč 
                                                               ÚZ 103133063, org. 117000000 o 1 tis. Kč 
                                                               ÚZ 103107609, org. 117000000 o 1 tis. Kč 
            na ORJ 130, § 3299, pol. 5162, ÚZ 103533063, org. 117000001 o 2 tis. Kč 
                                                               ÚZ 103133063, org. 117000001 o 1 tis. Kč 
                                                               ÚZ 103107609, org. 117000001 o 1 tis. Kč 
            na ORJ 140, § 3299, pol. 5175, ÚZ 103533063, org. 117000001 o 5 tis. Kč 
                                                               ÚZ 103133063, org. 117000001 o 1 tis. Kč 
                                                               ÚZ 103107609, org. 117000001 o 1 tis. Kč 
na § 1014, pol. 5175, ORJ 190, org. 4271 o 2 tis. Kč (C.11.) 

- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 3639, pol. 6121, org. 8260 o 130 tis. Kč 
                               § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7353 o 480 tis. Kč 
                                                              org. 7353 o 8 100 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7439 o 750 tis. Kč 
                               § 6211, pol. 6121, org. 8245 o 90 tis. Kč 
                               § 2219, pol. 6121, org. 3215 o 36 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7423 o 1 532 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7423 o 1 468 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7427 o 6 000 tis. Kč 
                                                                         org. 7359 o 1 100 tis. Kč 
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                                                                         org. 7332 o 2 440 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7332 o 60 tis. Kč 
                               § 2271, pol. 6121, org. 3263 o 302 tis. Kč 
                               § 2221, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3237 o 30 tis. Kč 
                                                             org. 3237 o 1 510 tis. Kč 
na § 5311, pol. 6123, ORJ 270 o 75 tis. Kč (C.9.) 
(C.12.) na ORJ 133, § 4357, pol. 6125 o 16 tis. Kč 
                                 § 3119, pol. 6122 o 70 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 
na § 4350, pol. 5336, ÚZ 359, ORJ 180, org. 36 o 100 tis. Kč (A.3.) 
                                                                 org. 35 o 100 tis. Kč (A.4.)     
                                                                 org. 41 o 100 tis. Kč (A.6.) 
(A.7.) na ORJ 180, § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 35 o 1 838 tis. Kč 
                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 35 o 1 059 tis. Kč 
                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 40 o 8 591 tis. Kč 
                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 40 o 1 443 tis. Kč 
                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 39 o 429 tis. Kč 
                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 34 o 968 tis. Kč 
                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 34 o 3 051 tis. Kč 
                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 41 o 1 071 tis. Kč 
                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 36 o 147 tis. Kč 
                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 37 o 2 130 tis. Kč 
                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 37 o 2 553 tis. Kč 
                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 38 o 1 250 tis. Kč 
                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 38 o 392 tis. Kč 
                               § 4354, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 43 o 1 952 tis. Kč 
                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 43 o 109 tis. Kč 
          na ORJ 170, § 3539, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 4241 o 341 tis. Kč 
                               § 4358, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 4241 o 467 tis. Kč 
na § 3311, pol. 5336, ÚZ 34070, ORJ 160, org. 4234 o 70 tis. Kč (A.9.) 
na § 3529, pol. 5336, ÚZ 13307, ORJ 170, org. 4245 o 360 tis. Kč (A.10.) 
(A.12.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5331, ÚZ 103533063, org. 100000000 o 1 194 tis. Kč 
                                                               ÚZ 103133063, org. 100000000 o 140 tis. Kč 
                                                               ÚZ 103533063, org. 82 o 10 tis. Kč 
                                                               ÚZ 103133063, org. 82 o 1 tis. Kč 

- investiční transfery 
na § 4350, pol. 6356, ÚZ 359, ORJ 180, org. 36 o 217 tis. Kč (A.2.)    

- investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 
na § 3713, pol. 6460, ÚZ 90103, ORJ 190, org. 119000000 o 49 250 tis. Kč (A.11.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 621 o 30 tis. Kč (C.3.)    
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, ORJ 120, org. 502 o 2 778 tis. Kč (C.6.) 
                                   ÚZ 3500, ORJ 120, org. 624 o 406 tis. Kč (E.2.) 
                                   ÚZ 6330, ORJ 120, org. 603 o 842 tis. Kč (E.3.) 
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(E.4.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, org. 503 o 94 tis. Kč 
                                                             ÚZ 93, org. 503 o 330 tis. Kč 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 602 o 2 400 tis. Kč (E.5.) 

z v y š u j e 

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 10 000 tis. Kč (E.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
na § 2219, pol. 5171, ORJ 230, org. 3249 o 893 tis. Kč (C.1.) 
na § 2141, pol. 5169, ORJ 221 o 1 tis. Kč (C.2.) 
na § 3299, pol. 5169, ORJ 140 o 70 tis. Kč (C.5.) 
na § 6310, pol. 5163, ORJ 120 o 420 tis. Kč (C.7.) 
na § 2141, pol. 5139, ORJ 221 o 102 tis. Kč (C.8.)    
(C.9.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5134 o 500 tis. Kč 
                                            pol. 5169 o 4 000 tis. Kč 
                                            pol. 5137 o 175 tis. Kč 
na § 1014, pol. 5194, ORJ 190, org. 4271 o 2 tis. Kč (C.11.)                                          
na § 3326, pol. 5171, ORJ 200 o 330 tis. Kč (E.4.) 
na § 3312, pol. 5169, ORJ 160 o 100 tis. Kč (E.5.) 

- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, org. 3218 o 130 tis. Kč 
                               § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7292 o 480 tis. Kč 
                                                          org. 7352 o 8 100 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7352 o 750 tis. Kč 
                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 7088 o 1 100 tis. Kč 
                               § 6171, pol. 6121, org. 8244 o 90 tis. Kč 
                               § 2219, pol. 6121, org. 3257 o 36 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7357 o 48 tis. Kč 
                               § 2310, pol. 6121, org. 7342 o 500 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7342 o 150 tis. Kč 
                               § 2310, pol. 6121, org. 7402 o 90 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7384 o 130 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7373 o 550 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7213 o 7 532 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7354 o 50 tis. Kč 
                               § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7174 o 1 100 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7174 o 360 tis. Kč 
                                                                         org. 7371 o 450 tis. Kč 
                                                                         org. 7090 o 260 tis. Kč 
                                                                         org. 7370 o 220 tis. Kč 
                                                                         org. 7356 o 200 tis. Kč 
                                                                         org. 7372 o 420 tis. Kč 
                               § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7332 o 480 tis. Kč 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 77/98 
  

                                                             org. 7402 o 60 tis. Kč 
                               § 2219, pol. 6121, org. 3192 o 754 tis. Kč 
                               § 2334, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8209 o 30 tis. Kč 
                               § 6171, pol. 6121, org. 8244 o 205 tis. Kč 
na § 6171, pol. 6111, ORJ 133 o 86 tis. Kč (C.12.) 

- neinvestiční transfery 
(E.5.) na ORJ 160, § 3312, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4212 o 20 tis. Kč 
                               § 3315, pol. 5222, ÚZ 7101 o 13 tis. Kč 
                               § 3319, pol. 5222, ÚZ 7101 o 90 tis. Kč 
                               § 3319, pol. 5331, ÚZ 7102, org. 4254 o 14 tis. Kč 
- investiční transfery                         
(C.4.) na ORJ 100, § 2212, pol. 6342, org. 3408 o 100 tis. Kč 
                                                                             o 250 tis. Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, ORJ 120, org. 521 o 30 tis. Kč  (C.3.)      
                                   ÚZ 3500, ORJ 120, org. 602 o 2 778 tis. Kč (C.6.) 

s n i ž u j e 

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 406 tis. Kč (E.2.)  
                                                  o 2 163 tis. Kč (E.5.) 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 842 tis. Kč (E.3.) 
                                                                  o 94 tis. Kč (E.4.) 

- účelová rezerva odboru školství a sportu 
na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 117000000 o 658 tis. Kč (C.10.) 

Městský obvod Hrabová (C.3.) 
- sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 521 o 30 tis. Kč 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 621 o 30 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje 
na § 3113, pol. 5137, ÚZ 93 o 30 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje 
na § 3113, pol. 61xx, ÚZ 3500 o 30 tis. Kč 

Městský obvod Plesná (E.2.) 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 624 o 406 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje 
na § 2212, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 24xxxxx000000 o 406 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (E.3., E.4.) 
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- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 603 o 842 tis. Kč 
                                   ÚZ 6330, org. 503 o 94 tis. Kč 
                                   ÚZ 93, org. 503 o 330 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje 
na § 5512, pol. 6xxx, ÚZ 6330, org. 0310198000000 o 842 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 6330 o 94 tis. Kč 
                                 ÚZ 93 o 330 tis. Kč 

Městské obvody dle důvodové zprávy (A.8.) 
- zvýší neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 
na pol. 4111, ÚZ 98018 celkem o 155 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § 6149, pol. 5xxx, ÚZ 98018 celkem o 155 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (C.6., E.5.) 
 sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 602 o 2 778 tis. Kč 
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 502 o 2 778 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje 
na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 2 778 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 2 778 tis. Kč 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 602 o 2 400 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje 
na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 2 400 tis. Kč  

  
6) ukládá 
  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 29 
Nákup licence aplikace pro kariérní poradce v rámci  pilotního programu 
na podporu rozvoje kariérového poradenství 

Usnesení číslo: 02333/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Salmondo CZ, s.r.o. se sídlem Tábor 2333/8, 

Žabovřesky, 616 00 Brno, na nákup licence webové aplikace Salmondo Junior pro ZŠ v rámci 
Pilotního programu na podporu rozvoje kariérového poradenství ve vybraných 20 základních 
školách dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) zmocňuje 
  vedoucí odboru školství a sportu 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 15.10.2019
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 48 
Ukončení projekt ů „Klí če pro budoucnost našich d ětí ve školských 
zařízeních m ěst Ostravy II” a “Integrace handicapovaných a u čebna 
pro řemeslné a technické obory” 

Usnesení číslo: 02334/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 06111/RM1418/89 
k usnesení č. 06109/RM1418/89 
k usnesení č. 08693/RM1418/121 
k usnesení č. 08843/RM1418/123 
k usnesení č. 2204/ZM1418/34 
k usnesení č. 10193/RM1418/137 

Rada města 
  
1) souhlasí 
  s předloženou zprávou o ukončení realizace projektu „Klíče pro budoucnost našich dětí 

ve školských zařízeních města Ostravy II” spolufinancovaného v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu, prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek 
života pro obyvatele regionů, specifický cíl 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury 
pro vzdělávání a celoživotní učení, a s konečným vyúčtováním projektu 

  
2) souhlasí 
  

s předloženou zprávou o ukončení realizace projektu „Integrace handicapovaných a učebna 
pro řemeslné a technické obory” spolufinancovaného v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu, prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života 
pro obyvatele regionů, specifický cíl 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury 
pro vzdělávání a celoživotní učení, a s konečným vyúčtováním projektu 
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3) ukládá 
  

Magistrátu města Ostrava - odboru školství a sportu 
zabezpečit udržitelnost projektu „Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních 
města Ostravy II” dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.07.2024
 vedoucí odboru školství a sportu 
  
4) žádá 
  

ředitele Střediska volného času Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, 
zabezpečit udržitelnost projektu dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. David Střelák, T: 31.05.2024
 ředitel SVČ Ostrava – Zábřeh 
  
5) schvaluje 
  

přijetí vratky ze strany Střediska volného času Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, 
v rámci konečného vyúčtování projektu 

  
 

RM_M 49 
Návrh na uzav ření dodatku č. 4 ke Konce sní smlouv ě s obchodní 
spole čností Sportovní a rekrea ční zařízení města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02335/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o uzavření dodatku č. 4 ke Koncesní smlouvě ev. č. 2987/2009/ŠK/LPO 
ze dne 23.12.2009  s obchodní společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., 
se sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691, dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu 
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2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města na jeho zasedání 
dne 16.10.2019 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 16.10.2019
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 50 
Žádos t o mimo řádnou dotaci spolk ů Veteráni FC Vítkovice, z. s., 
a Tělocvi čná jednota Sokol Klimkovice 
  
Usnesení číslo: 02336/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 20 tis. Kč spolku Veteráni FC Vítkovice, z.s., 
IČO: 04270568, se sídlem Závodní 2891/86, 703 00 Ostrava - Vítkovice, na realizaci projektu 
„Předsilvestrovské utkání staré gardy FC Vítkovice - FC Baník Ostrava” dle přílohy č. 1 
a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí mimořádné dotace ve výši 150 tis. Kč spolku Tělocvičná jednota 
Sokol Klimkovice, IČO: 70888736, se sídlem Tyršova 276, 742 83 Klimkovice   na realizaci 
projektu „MČR U17 v badmintonu” dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161 o 20 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 20 tis. Kč 
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4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
5) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 2) tohoto usnesení na jeho zasedání 
dne 16.10.2019 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 16.10.2019
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 5 
Návrh na uzav ření Smlouvy o poskytnutí služeb 
  
Usnesení číslo: 02337/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb mezi společností TextilEco a.s., IČO: 28101766, 
se sídlem Palackého 715/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 a statutárním městem Ostrava 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 66 
Smlouvy o poskytování služby elektronických komunik ací - kamerový 
systém spole čnostem Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, p. o. a Domov Sluní čko, Ostrava – Vítkovice, p. o. 
  
Usnesení číslo: 02338/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací – kamerový systém 
se společností Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 
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organizace se sídlem  Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov, IČO: 70631808 a spol. 
OVANET a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava Přívoz, IČO: 25857568, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o poskytování služby elektronických komunikací – kamerový systém 
se společností Domov Sluníčko, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace 
se sídlem  Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava Vítkovice, IČO: 70631832 a spol. OVANET a.s. 
se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava Přívoz, IČO: 25857568, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují výdaje 
na § 4357, pol. 5169, ORJ 133        o 42 000 Kč 
- zvyšují výdaje 
 na § 4357, pol. 5162, ORJ 133        o 42 000 Kč 

  
4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_VZ 11 
Návrh Smlouvy o poskytování služeb se spole čností ICZ a.s. 
  
Usnesení číslo: 02339/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy o poskytování služeb 
se společností ICZ a.s., se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 000 Praha 4, 
IČO 25145444, za cenu nejvýše přípustnou 400.000,- Kč bez DPH, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 
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RM_M 12 
Návrh na uzav ření „Smluv o z řízení služebností” v souvislosti 
se stavbou „Kanalizace Folvarek, II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 02340/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

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

  
3) rozhodla 
  

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

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

  
5) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace Folvarek, 
II. etapa” mezi vlastníky: 
xxxxxxxxxxxxxx, rok nar. xxxx 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx, rok nar. xxxx 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx, rok nar. xxxx 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
6) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace Folvarek, 
II. etapa” mezi vlastníkem: 
xxxxxxxxxxxxxx, rok nar. xxxx 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  
7) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace Folvarek, 
II. etapa” mezi vlastníkem: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, rok nar. xxxx 
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bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 30 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke Smlouv ě o dílo č.3021/2016/OI/VZKÚ 
ke stavb ě „Rekonstrukce vodovodu ul. Michálkovická a Pet řvaldská” 
  
Usnesení číslo: 02341/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3021/2016/OI/VZKÚ ze dne 29.11.2016 mezi 
statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
a zhotovitelem HYDROSPOR spol. s r.o., se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava - Přívoz, 
IČO: 47666374, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 34 
Návrh na uzav ření smlouvy o smlouv ě budoucí o dodávce tepelné 
energie v souvislosti se stavbami ORG 1018 Výstavba  BD Janá čkova 
a ORG 8211 Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek 
  
Usnesení číslo: 02342/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o dodávce tepelné energie v rámci přípravy realizace 
akce ORG 1018 Výstavba BD ul. Janáčkova, ORG 8211 Rekonstrukce historické budovy 
bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava se společností Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 
28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu  
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RM_M 37 
Návrh na uzav ření „Smlouvy o smlouv ě budoucí o z řízení služebnosti 
inženýrské sít ě” a “Smlouvy o výp ůjčce” v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce vodovodu P řemyšov - Poruba”, zahrnutou do rozpo čtu 
statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02343/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti 
se stavbou „Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba” mezi vlastníky 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,               
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxx,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 
72930 Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o výpůjčce” v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce vodovodu Přemyšov -
Poruba” mezi půjčiteli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxx,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              
a xxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a vypůjčitelem statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729300 Ostrava, 
IČO 00845451, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka „Oprava kanalizace a vodovodu v areálu  Městské 
nemocnice Ostrava”, po ř. č. 102/2019 
  
Usnesení číslo: 02344/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01700/RM1822/26 
k usnesení č. 02265/RM1822/33 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 
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předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli 
dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci 
staveb „Oprava kanalizace v Městské nemocnici v Ostravě“ a „Oprava vodovodu v areálu 
Městské nemocnice Ostrava“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava” s účastníkem, 
který předložil svou nabídku pod poř. č. 2: 

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

za cenu nejvýše přípustnou 66 709 333,43 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 4 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a uzav ření smlouvy 
o dílo pro stavbu „Oprava kanalizace v ul. Skautská  - PD” 
  
Usnesení číslo: 02345/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu 
na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby „Oprava 
kanalizace v ul. Skautská” v k. ú. Poruba, obec Ostrava dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu se zhotovitelem: 

Ing. Renata Fuková 

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

IČO: 154 97 551 

za cenu nejvýše přípustnou 264.000,- Kč bez DPH  

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka „Domov Korýtko - PD, I Č, AD”, po ř. č. 71/2019 
  
Usnesení číslo: 02346/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01361/RM1822/22 
k usnesení č. 01826/RM1822/27 
k usnesení č. 02261/RM1822/33 
  
Rada města 
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 1) zrušuje 
  

své usnesení č. 01826/RM1822/27 ze dne 16.07.2019, kterým rozhodla o výběru dodavatele 
a o uzavření smlouvy na vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností 
v rámci přípravy a realizace stavby „Rekonstrukce, přístavba a nástavba Domova Korýtko” 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,  z důvodu uvedeného v předloženém materiálu 

  
2) vylučuje 
  

z otevřeného řízení vyhlášeného k veřejné zakázce „Domov Korýtko - PD, IČ, AD” z důvodu 
uvedeného v předloženém materiálu účastníka s poř. č. 3: 

Atelier 99 s.r.o. 
se sídlem: Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno 
IČO: 02463245 

  
3) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů 
o skutečném majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, na vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy 
a realizace stavby „Rekonstrukce, přístavba a nástavba Domova Korýtko” v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 2: 

MS architekti s.r.o. 
se sídlem: U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5 
IČO: 62580426 

za cenu nejvýše přípustnou 8.450.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 8 
Veřejná zakázka „Kanalizace Nová B ělá - III. etapa”, po ř. č. 138/2019 
  
Usnesení číslo: 02347/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01991/RM1822/29 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy 
č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 
majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 
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na realizaci stavby „Kanalizace Nová Bělá - III. etapa” v k. ú. Nová Bělá, obec 
Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 6: 

STASPO, spol. s r.o. 
se sídlem: Těšínská 254, 716 00  Ostrava - Radvanice 
IČO: 41035704 

za cenu nejvýše přípustnou 25.753.416,60 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 9 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace ul. Hornopoln í (PD+AD+IČ)”, 
poř. č. 145/2019 
  
Usnesení číslo: 02348/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 
projektových dokumentací a zajištění souvisejících činností pro stavbu 
„Rekonstrukce kanalizace ul. Hornopolní” v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 
se sídlem: 28. října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
IČO: 45193622 

za cenu nejvýše přípustnou 684.900,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 10 
Veřejná zakázka „Sportovní hala v Krásném Poli (TDS+BO ZP) II.”, 
poř. č. 171/2019 
  
Usnesení číslo: 02349/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výkon odborného 
technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi při realizaci stavby „Sportovní hala v Krásném Poli“ v k. ú. Krásné Pole, 
obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s: 
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Ing. Luděk Konečný 
se sídlem: Nováčkova 744/12, 700 30 Ostrava - Výškovice 
IČO: 64082008 

za cenu nejvýše přípustnou 530 000 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 12 
„Sportovní areál Poruba” - revize projektové dokume ntace 
  
Usnesení číslo: 02350/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na revizi projektové 
dokumentace pro provedení stavby „Sportovní areál Poruba 1. etapa” mezi Statutárním městem 
Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, a zhotovitelem, společností: 

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., se sídlem Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava, IČO: 05725674 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 13 
Veřejná zakázka „Odkanalizování He řmanic oblasti ulic Vrbická -
Záblatská (mimo SV část oblasti)”, po ř. č. 89/2019 
  
Usnesení číslo: 02351/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01905/RM1822/28 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o změně zadávacích podmínek k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby 
„Odkanalizování Heřmanic oblasti ulic Vrbická - Záblatská (mimo SV část oblasti)”, 
a to v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  
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RM_VZ 14 
Veřejná zakázka „Expozice makak ů lvích, gibon ů a kopytník ů”, 
poř. č. 173/2019 
  
Usnesení číslo: 02352/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném  znění, na realizaci stavby „Expozice makaků lvích, 
gibonů a kopytníků“ v areálu ZOO Ostrava, k. ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava, dle předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení   

členové:   
1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 
2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora   
3. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční  
4. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí  

náhradníci:   
1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 
2. Ing. František Kolařík - člen ZM 
3. Mgr. Kateřina Zahrajová - odbor investiční 
4. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 
5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí  

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.03.2020
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  
4) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.03.2020
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_M 63 
Nařízení města č. 11/2019, kterým se stanoví zákaz ší ření reklamy 
komunika čními médii na ve řejně přístupných místech mimo provozovnu
  
Usnesení číslo: 02353/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

Nařízení města č. 11/2019, kterým se stanoví zákaz šíření reklamy komunikačními médii 
na veřejně přístupných místech mimo provozovnu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
s úpravou 

  
2) ukládá 
  

vedoucímu odboru kancelář primátora 
zajistit mediální kampaň k informování veřejnosti o vydaném nařízení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 31.12.2019
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_M 64 
Předchozí souhlas rady m ěsta k nabytí nemovitostí do majetku m ěsta 
  
Usnesení číslo: 02354/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k nabytí: 
     • pozemku parc. č. 740/38 v k. ú. Výškovice u Ostravy, pro městský obvod Ostrava-Jih. 
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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 garáže stojící na pozemku p. č. st. 678 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, pro městský 
obvod Nová Ves, 
     • stavby garáže stojící na pozemku p. č. st. 768 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, pro městský 
obvod Nová Ves, 
     • stavby garáže stojící na pozemku p. č. st. 1009 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, pro městský 
obvod Nová Ves, 
     • stavby garáže stojící na pozemcích parc. č. 22/19 a 22/20 v k. ú. Radvanice, pro městský 
obvod Radvanice a Bartovice.  

  
 

RM_M 15 
Uzavření „Rámcové smlouvy na provád ění oprav dl ážděných ploch 
a komunikací v režimu In - house.” 
  
Usnesení číslo: 02355/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření  Rámcové  smlouvy  na  provádění   oprav  dlážděných   ploch a   komunikací 
v režimu   In - house. 

mezi objednatelem: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 

a zhotovitelem: 

Ostravské komunikace, a.s. se sídlem Novoveská 1266/24, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

IČO: 25396544 DIČ: CZ25396544 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 16 
Rámcová smlouva o zajišt ění celoro ční údržby zelen ě a pozemk ů 
  
Usnesení číslo: 02356/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Rámcové smlouvy o zajištění celoroční údržby zeleně a pozemků 

mezi objednatelem: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 

a zhotovitelem: 

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. se sídlem Antonína Brože 3124/2, Ostrava - Zábřeh, 

700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 25816977 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 67 
Uzavření „Dohody o realizaci p řeložky plynovodní p řípojky a části 
odběrného plynového za řízení a o právu provést stavbu ve smyslu 
zákona č.183/2006 Sb.” 
  
Usnesení číslo: 02357/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření ,,Dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového 
zařízení a o právu provést stavbu ve smyslu zákona č.183/2006 Sb.” 

mezi objednatelem: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 

a zhotovitelem: 

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO:27295567, 
DIČ: CZ27295567, zastoupena dle plné moci GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 
Zábrdovice, 602 00 Brno, která je dále zastoupena IGEA s.r.o., Na Valše 47/3, Přívoz, 702 00 
Ostrava 
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2) svěřuje 
  

pravomoc MMO, aby prostřednictvím vedoucího odboru hospodářské správy uzavřel Dohodu 
o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu provést 
stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. dle bodu č. 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.10.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka „Provád ění revizí el. ná řadí, el. spot řebičů 
a pohyblivých p řívodů dle ČSN” po ř. č. 170/2019 
  
Usnesení číslo: 02358/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě protokolu o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek, přílohy č. 3 
předloženého materiálu, o výběru dodavatele a uzavření smluv k veřejné zakázce malého 
rozsahu na provádění služeb revizí el. nářadí, el. spotřebičů a pohyblivých přívodů v rozsahu 
dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu s dodavatelem: 

Zdeněk Keller 
se sídlem: Radvanická 1274/213, 716 00 Ostrava 
IČO: 18491715 

• pro část 1 veřejné zakázky - Magistrát města Ostravy 
• pro část 2 veřejné zakázky - Městské obvody SMO 
• pro část 3 veřejné zakázky - Ostatní organizace SMO 

za jednotkové ceny dle předloženého materiálu 

  
2) vyzývá 
  

statutární zástupce organizací, zúčastněných na centralizovaném zadávání veřejné zakázky 
malého rozsahu „Provádění revizí el. nářadí, el. spotřebičů a pohyblivých přívodů dle ČSN“, 
aby za podmínek uvedených v bodě 1) tohoto usnesení, uzavřeli s vybraným dodavatelem 
smlouvy o dílo či čerpali plnění z rámcové dohody o dílo 
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RM_VZ 15 
Veřejná zakázka „Dodávky elektrické energie pro statutár ní město 
Ostrava a m ěstské organizace na rok 2020 - 2021“ po ř. č. 54/2019 
  
Usnesení číslo: 02359/RM1822/34 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 00941/RM1822/15 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě zpráv o hodnocení nabídek, příloh č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu, o výběru 
dodavatele a o uzavření smluv o sdružených službách dodávek elektrické energie pro statutární 
město Ostrava, městské obvody a ostatní městské organizace na období let 2020 - 2021, 
za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli dle § 122 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění: 

• pro část 1 veřejné zakázky „Dodávka elektřiny v hladině NN“ s účastníkem: 

CENTROPOL ENERGY, a.s. 
se sídlem: Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO: 254 58 302 

za nejvýše přípustné jednotkové ceny předložené účastníkem v zadávacím řízení 

• pro část 2 veřejné zakázky „Dodávka elektřiny v hladině NN (veřejné osvětlení) 
pro pověřujícího zadavatele Ostravské komunikace, a.s.“ s účastníkem: 

Amper Market, a.s. 
se sídlem: Na poříčí 1046/24, 110 00 Praha 
IČO: 241 28 376 

za nejvýše přípustné jednotkové ceny předložené účastníkem v zadávacím řízení 

• pro část 3 veřejné zakázky „Dodávka elektřiny v hladině VN“ s účastníkem: 

Pražská plynárenská, a.s. 
se sídlem: Národní 37, 110 00 Praha 
IČO: 601 93 492 

za nejvýše přípustné jednotkové ceny předložené účastníkem v zadávacím řízení 

  

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

statutární zástupce organizací zúčastněných na centralizovaném zadávání veřejné zakázky 
„Dodávky elektrické energie pro statutární město Ostrava a městské organizace na rok 2020 -
2021“, aby za podmínek, shodných s návrhy smluv schválenými usnesením rady města 
č. 00941/1822/15, ze dne 19. 03. 2019  a za podmínek uvedených v době 1) tohoto usnesení, 
uzavřeli se společnostmi CENTROPOL ENERGY, a.s. pro část 1 veřejné zakázky, Amper 
Market, a.s. pro část 2 veřejné zakázky a Pražská plynárenská, a.s. pro část 3 veřejné zakázky, 
smlouvy o sdružených službách dodávek elektřiny pro období let 2020 - 2021 pro svá odběrná 
místa 

  
 

• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení RM č. 02041/RM1822/30 ze dne 27. srpna 2019, 
bod 1) 
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Rada města 
  
1) Chybné znění: 
  

“1) schvaluje 
rozpočtové opatření, kterým se 
z v y š u j í  běžné výdaje 
na § 2221, pol. 5171, ORJ 100 o 2 600 tis. Kč 
na § 2221, pol. 5169, ORJ 100 o 100 tis. Kč 
na § 2221, pol. 5169, ÚZ 93, ORJ 100 o 546 tis. Kč” 

  
2) Správné znění: 
  

“1) schvaluje 
rozpočtové opatření, kterým se 
z v y š u j í  běžné výdaje 
na § 2212, pol. 5171, ORJ 100 o 2 600 tis. Kč 
na § 2212, pol. 5169, ORJ 100 o 100 tis. Kč 
na § 2212, pol. 5169, ÚZ 93, ORJ 100 o 546 tis. Kč” 

  
 

 

 


