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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 05.11.2019  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

02574/RM1822/38 RM_M 0 Schválení programu 38. schůze rady města konané 
dne 05.11.2019 

35 

02575/RM1822/38 RM_M 16 Podání žádosti o dotaci ze Státního fondu rozvoje 
bydlení na projekt Regenerace sídliště – 
revitalizace ulice Gustava Klimenta 
v Ostravě-Porubě – I. etapa 

50 

02576/RM1822/38 RM_M 36 Souhlas s podáním žádosti o dotaci z prostředků 
Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášených 
dotačních podmínek programu „Program 
na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském 
kraji na rok 2020” 

50 

02577/RM1822/38 RM_M 47 Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu 
Životní prostředí 2014 - 2020 pro projekty: 
1)  „Instalace nuceného větrání s rekuperací 
odpadního tepla v Základní škole Pěší 66/1”, 
2) „Instalace nuceného větrání s rekuperací 
odpadního tepla v Základní škole Bohumínská 
1082/72”, 3) „Instalace nuceného větrání 
s rekuperací odpadního tepla v Základní škole 
Chrustova 1418/24” a 4) „Instalace nuceného 
větrání s rekuperací odpadního tepla v Základní 
škole Škrobálkova 300/51” 

50 

02578/RM1822/38 RM_M 5 Příprava projektů a schválení podání žádostí 
pro projekty „Poznávací zájezdy pro seniory 2020” 
a „Stárnout zdravě a aktivně” 

50 

02579/RM1822/38 RM_M 14 Návrh vzoru smlouvy o výpůjčce univerzálního 
GSM komunikátoru 

25 

02580/RM1822/38 RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Nákup automobilu pro MPO”, 
poř. č. 187/2019 

25 

02581/RM1822/38 RM_M 15 Návrh tarifních úprav Tarifu ODIS a jeho ceníku 
pro rok 2020 

45 

02582/RM1822/38 RM_M 4 Příprava projektu Demolice budov 
v obchodně-podnikatelském areálu Ostrava - 
Mošnov, II. etapa 

38 

02583/RM1822/38 RM_M 37 Souhlas se zapojením statutárního města Ostravy 
do projektu „Udržitelné metropole ČR” v roli 
externího aplikačního garanta 

38 

02584/RM1822/38 RM_M 48 Návrh na uzavření Dohody o provedení stavby 
a smlouvy o výpůjčce s Dopravním podnikem 
Ostrava a.s. 

28 

02585/RM1822/38 RM_M 42 Návrh na uplatnění předkupního práva (lokalita 
Kostelní náměstí) 

28 

02586/RM1822/38 RM_M 38 Návrh prodat pozemky ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

08 
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02587/RM1822/38 RM_M 6 Návrh na vyřazení majetku statutárního města 
Ostravy pronajatého společnosti Ostravské 
vodárny a kanalizace a.s., rozhodnutí 
o neupotřebitelnosti majetku, odúčtování z účetní 
a operativní evidence, likvidaci 

08 

02588/RM1822/38 RM_M 7 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec 
Ostrava 

08 

02589/RM1822/38 RM_M 9 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 
kabelového vedení NN a uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
k pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

02590/RM1822/38 RM_M 10 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu 
ev. č. 2610/2019/MJ formou dodatku č. 1 Návrh 
na záměr města změnit smlouvu o výpůjčce 
ev. č.  2820/2009/MJ formou dodatku č. 1 Návrh 
na záměr města pronajmout část pozemku v k. ú. 
Muglinov, obec Ostrava 

08 

02591/RM1822/38 RM_M 13 Návrh koupit nemovitou věc, návrh směnit 
nemovité věci - vše k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
v rámci investiční akce „Kanalizace Folwarek 
II. etapa” 

08 

02592/RM1822/38 RM_M 19 Návrh na zrušení usnesení č. 2096/ZM1418/32 
ze dne 31. 1. 2018. Návrh na záměr města prodat 
pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené 
městskému obvodu Poruba v areálu průmyslové 
zóny „Nad Porubkou” 

08 

02593/RM1822/38 RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním travnatého povrchu, 
návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu, 
návrh na záměr města vypůjčit části pozemků 

08 

02594/RM1822/38 RM_M 21 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
s UPC Česká republika, s.r.o. 

08 

02595/RM1822/38 RM_M 22 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti pro společnost Letiště 
Ostrava, a.s. 

08 

02596/RM1822/38 RM_M 23 Návrh na souhlas s umístěním stav. objektu, 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti, nájemní smlouvy a smlouvy o zřízení 
služebnosti 

08 

02597/RM1822/38 RM_M 24 Návrh na zřízení služebností a věcného břemene, 
návrh na uzavření smluv o zřízení služebností 
pro fyzické osoby a návrh na uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene pro společnost Veolia 
Energie ČR, a.s. 

08 
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02598/RM1822/38 RM_M 25 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene-služebnosti a smlouvy o umístění 
a údržbě indukčních smyček k pozemkům 
ve vlastnictví ŘSD, pro statutární město Ostrava 

08 

02599/RM1822/38 RM_M 26 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv 
o zřízení služebností pro fyzickou osobu 
a společnost SOFT COTTON s.r.o. 

08 

02600/RM1822/38 RM_M 27 Návrh na učinění souhlasného prohlášení 
o vlastnictví pozemku v k. ú. Polanka nad Odrou, 
obec Ostrava 

08 

02601/RM1822/38 RM_M 29 Návrh na souhlas s realizací stavby „Rekonstrukce 
podchodu pod ul. Horní, náměstí Ostrava-Jih”, 
návrh na záměr města neprodat nemovitou věc 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava a návrh 
na vydání předchozího souhlasu rady města 
k prodeji pozemků městským obvodem O.-Jih 

08 

02602/RM1822/38 RM_M 35 Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města 
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 
pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 
Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města 
s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě 
pro  městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

08 

02603/RM1822/38 RM_M 39 Návrh koupit a svěřit část pozemku v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava a uzavřít kupní 
smlouvu 

08 

02604/RM1822/38 RM_M 40 Návrh na souhlas s umístěním světelných bran, 
s realizací ohňostroje, návrh na záměr města 
pronajmout část pozemku 

08 

02605/RM1822/38 RM_M 43 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 
jednotky č. 3038/3 v domě na ul. Horní 3038/112, 
Ostrava-Bělský Les 

08 

02606/RM1822/38 RM_M 44 Návrh na souhlas s umístěním stavebního objektu, 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti a nájemní smlouvy 

08 

02607/RM1822/38 RM_M 45 Návrh na odejmutí nemovitých věcí v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava, ze svěření městskému obvodu 
Poruba a návrh na vklad nemovitých věcí v k. ú. 
Poruba do základního kapitálu společnosti 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 

08 

02608/RM1822/38 RM_M 53 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Nová Ves 
u Ostravy, obec Ostrava, návrh prodat nemovité 
věci v k. ú. Svinov, obec Ostrava, návrh koupit 
nemovitou věc v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava 

08 

02609/RM1822/38 RM_M 55 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene s ČR - Státní 
pozemkový úřad 

08 
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02610/RM1822/38 RM_M 56 Návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke „Smlouvě 
o budoucích smlouvách o koupi pozemků”, návrh 
na uzavření kupních smluv na pozemky v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov a k. ú. Sedlnice, obec 
Sedlnice a návrh na uzavření smluv o zřízení práva 
stavby ve strategické průmyslové zóně Ostrava - 
Mošnov, obec Sedlnice 

08 

02611/RM1822/38 RM_M 28 Úprava rozpočtu 07 
02612/RM1822/38 RM_M 54 Návrh na uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy s obchodní společností 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

45 

02613/RM1822/38 RM_M 1 Žádost o mimořádnou dotaci spolku KARATE 
TYGR SHOTOKAN, z. s. 

91 

02614/RM1822/38 RM_M 2 Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním 
smlouvám o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy 

91 

02615/RM1822/38 RM_M 41 Akceptace podmínek Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání a přijetí dotace pro projekt Rozvoj 
rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava 
III, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577 

91 

02616/RM1822/38 RM_M 57 Schválení vystavení objednávky pro zajištění 
reklamních předmětů k propagaci Mistrovství 
světa IIHF v ledním hokeji juniorů 2020 

91 

02617/RM1822/38 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Ostravské sportovní hry - 
propagační předměty”, poř. č. 194/2019 

91 

02618/RM1822/38 RM_M 49 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných 
movitých věcí statutárního města Ostravy, 
předaného k hospodaření právnické osobě Domov 
pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO 70631816, se sídlem: 
Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská 
Ostrava 

41 

02619/RM1822/38 RM_M 30 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
v oblasti kultury pro rok 2019 

60 

02620/RM1822/38 RM_VZ 2 Vystavení objednávky vůči společnosti 
AUTOCONT a.s. na roční předplatné licencí 
Office 365 E3 

83 

02621/RM1822/38 RM_M 8 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě na pokrytí 
nákladů spojených s provozem měřícího vozu 
a pěti automatických měřících stanic 
monitorujících kvalitu ovzduší 

80 

02622/RM1822/38 RM_M 12 Žádost o poskytnutí účelového neinvestičního 
transferu z Fondu životního prostředí na realizaci 
projektu „Výsadba stromů ve Staré Bělé“ 

80 
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02623/RM1822/38 RM_M 11 Změna statutů Fondu pro kanalizace a Fondu 
pro vodovody 

05 

02624/RM1822/38 RM_M 17 Návrh na uzavření smluvních vztahů s ČEZ 
Distribuce, a.s. v souvislosti se stavbami odboru 
investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu 
statutárního města Ostravy. 

05 

02625/RM1822/38 RM_M 18 Výjezdní zasedání komise investiční, architektury 
a rozvoje města 

05 

02626/RM1822/38 RM_M 50 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
z důvodu vzniku víceprací v rámci stavby „Nábřeží 
Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory - stavba 
č. 2.3 úpravy u loděnice” 

05 

02627/RM1822/38 RM_M 3 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu 
Změny č. 1 Územního plánu Hlučína 

89 

02628/RM1822/38 RM_M 51 Regresní úhrada České republice - Ministerstvu 
pro místní rozvoj 

89 

02629/RM1822/38 RM_M 52 Návrh na neposkytnutí mimořádné neinvestiční 
dotace z Programu na zachování a obnovu 
kulturních památek a významných městských 
staveb z rozpočtu statutárního města Ostravy 

89 

02630/RM1822/38 RM_M 31 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích 
v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 
sousedních nemovitostí 

84 

02631/RM1822/38 RM_M 32 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

84 

02632/RM1822/38 RM_M 34 Návrh na svěření nákladních automobilů ALKE 
AT X 340 EDH N1/2,5-3,5t na elektrický pohon 
městským obvodům 

84 

02633/RM1822/38 RM_M 33 Kontrola plnění usnesení rady města za období 
srpen a září 2019 

28 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_M 46 Návrh na uzavření Dodatku č. 27 ke Smlouvě 
o veřejných službách v přepravě cestujících 
a poskytnutí kompenzací za veřejné služby 
uzavřené mezi statutárním městem Ostrava 
a společností Dopravní podnik Ostrava a.s. 

09 

  
Tiskové opravy: 
  
 Materiál  

  
Název zn.předkl . 

 RM_TO 1 Tisková oprava k usnesení rady města 
č. 02314/RM1822/34 ze dne 1. 10. 2019 v bodě 2) 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 38. sch ůze rady m ěsta konané dne 05.11.2019 
  
Usnesení číslo: 02574/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 38. schůze rady města konané dne 05.11.2019 

  
 

RM_M 16 
Podání žádosti o dotaci ze Státního fondu rozvoje b ydlení na projekt 
Regenerace sídlišt ě – revitalizace ulice Gustava Klimenta 
v Ostrav ě-Porub ě – I. etapa 
  
Usnesení číslo: 02575/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 02489/RM1822/37 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podáním žádosti o dotaci pro projekt Regenerace sídliště – revitalizace ulice Gustava Klimenta 
v Ostravě-Porubě – I. etapa v rámci programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích 
dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2020 vyhlášeného 
Státním fondem rozvoje bydlení 

  
2) žádá 
  

městský obvod Poruba 
o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) 
tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy v rámci programu Regenerace veřejných 
prostranství na sídlištích vyhlášeného Státním fondem rozvoje bydlení v případě, 
že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené 
v bodě 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 18.12.2019
 starostka městského obvodu Poruba 
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3) žádá 
  

městský obvod Poruba 
o zajištění financování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 31.12.2019
 starostka městského obvodu Poruba 
  

 
RM_M 36 
Souhlas s podáním žádosti o dotaci z prost ředků Moravskoslezského 
kraje v rámci vyhlášených dota čních podmínek programu „Program 
na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kra ji na rok 2020” 
  
Usnesení číslo: 02576/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zahájením přípravy projektu a s podáním žádosti o dotaci pro projekt „Podpora 
volnočasových aktivit seniorů Slezské Ostravy“ v rámci dotačního programu „Program 
na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020”, dle vyhlášených 
dotačních podmínek programu a důvodové zprávy předloženého materiálu  

  
2) žádá 
  

městský obvod Slezská Ostrava 
jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a podáním 
žádosti o dotaci včetně všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu 
s vyhlášenými dotačními podmínkami programu Moravskoslezského kraje „Program 
na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020” v případě, 
že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené 
v bodě 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Richard Vereš, T: 18.11.2019
 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 
  

 
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 47 
Souhlas s p řijetím dotace z Opera čního programu Životní prost ředí 2014 
- 2020 pro projekty: 1) „Instalace nuceného větrání s rekuperací 
odpadního tepla v Základní škole P ěší 66/1”, 2) „Instalace nuceného 
větrání s rekuperací odpadního tepla v Základní škole  
Bohumínská 1082/72”, 3) „Instalace nuceného v ětrání s rekuperací 
odpadního tepla v Základní škole Chrustova 1418/ 24” a 4) „Instalace 
nuceného v ětrání s rekuperací odpadního tepla v Základní škole 
Škrobálkova 300/51” 
  
Usnesení číslo: 02577/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 00041/RM1822/3 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 dle podmínek 
Ministerstva životního prostředí České republiky, IČO: 00164801, se sídlem Vršovická 1442/65, 
100 10 Praha 10, na projekt „Instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v Základní 
škole Pěší 66/1” ve výši 2 272 019,40 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu za podmínky 
souhlasu zastupitelstva města s podmínkami uvedenými v části II odst. 14 Podmínek rozhodnutí 
o poskytnutí dotace, které jsou součástí přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
2) souhlasí 
  

s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 dle podmínek 
Ministerstva životního prostředí České republiky, IČO: 00164801, se sídlem Vršovická 1442/65, 
100 10 Praha 10, na projekt „Instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v Základní 
škole Bohumínská 1082/72” ve výši 4 834 600,40 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
za podmínky souhlasu zastupitelstva města s podmínkami uvedenými v části II odst. 14 
Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou součástí přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
3) souhlasí 
  

s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 dle podmínek 
Ministerstva životního prostředí České republiky, IČO: 00164801, se sídlem Vršovická 1442/65, 
100 10 Praha 10, na projekt „Instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v Základní 
škole Chrustova 1418/24” ve výši 2 772 552,30 Kč, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
za podmínky souhlasu zastupitelstva města s podmínkami uvedenými v části II odst. 14 
Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou součástí přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 dle podmínek 
Ministerstva životního prostředí České republiky, IČO: 00164801, se sídlem Vršovická 1442/65, 
100 10 Praha 10, na projekt „Instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v Základní 
škole Škrobálkova 300/51” ve výši 2 627 845,50 Kč, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
za podmínky souhlasu zastupitelstva města s podmínkami uvedenými v části II odst. 14 
Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou součástí přílohy č. 4 předloženého 
materiálu 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami péče o majetek po dobu udržitelnosti projektu „Instalace 
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v Základní škole Pěší 66/1” uvedenými v části II 
odst. 14 Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou součástí přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
6) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami péče o majetek po dobu udržitelnosti projektu „Instalace 
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v Základní škole Bohumínská 1082/72” 
uvedenými v části II odst. 14 Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou součástí 
přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
7) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami péče o majetek po dobu udržitelnosti projektu „Instalace 
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v Základní škole Chrustova 1418/24” uvedenými 
v části II odst. 14 Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou součástí přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

  
8) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami péče o majetek po dobu udržitelnosti projektu „Instalace 
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v Základní škole Škrobálkova 300/51” 
uvedenými v části II odst. 14 Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou součástí 
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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9) žádá 
  

městský obvod Slezská Ostrava 
zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektů dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Richard Vereš, T: 31.03.2021
 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 
  
10) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města návrhy dle bodu 5) až 8) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Richard Vereš, T: 13.11.2019
 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 
  

 
RM_M 5 
Příprava projekt ů a schválení podání žádostí pro projekty „Poznávací
zájezdy pro seniory 2020” a „Stárnout zdrav ě a aktivn ě” 
  
Usnesení číslo: 02578/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahájení přípravy projektů „Poznávací zájezdy pro seniory 2020”  a  „Stárnout zdravě 
a aktivně” ke spolufinancování z Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském 
kraji na rok 2020 

  
2) souhlasí 
  

s podáním žádostí o dotaci pro projekty „Poznávací zájezdy pro seniory 2020” a  „Stárnout 
zdravě a aktivně”  v rámci Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji 
na rok 2020 

  
3) žádá 
  

městský obvod Ostrava-Jih 
o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektů a předložením žádostí o dotaci 
a všech jejich příloh pro projekty dle bodu 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy 
v  rámci   Programu  na  podporu  zdravého  stárnutí  v Moravskoslezském kraji na r. 2020, 

 



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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v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci 
uvedené v bodě 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 18.11.2019
 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 
  
4) žádá 
  

městský obvod Ostrava-Jih 
o zajištění spolufinancování a předfinancování projektů uvedených v bodě 3) tohoto usnesení 
dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 18.11.2020
 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 
  

 
RM_M 14 
Návrh vzoru smlouvy o výp ůjčce univerzálního GSM komunikátoru 
  
Usnesení číslo: 02579/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vzoru Smlouvy o výpůjčce univerzálního GSM komunikátoru dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu s účinností od 01.01.2020 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

pověřit ředitele Městské policie Ostrava o rozhodování o uzavírání smluvních vztahů dle vzoru 
uvedeném v bodě 1) tohoto usnesení a k jejich podepisování s účinností od 01.01.2020 

  
3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení k rozhodnutí dne 13.11.2019 

  
 Vyřizuje: Ing. Miroslav Plaček, T: 13.11.2019
 ředitel Městské policie Ostrava 
  

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_VZ 1 
Veřejná zakázka „Nákup automobilu pro MPO”, po ř. č. 187/2019 
  
Usnesení číslo: 02580/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku 1 kusu 
nového a nepoužívaného devítimístného vozidla, včetně příslušenství, pro potřeby Městské 
policie Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. 
se sídlem: Vrchlického 18/31, 150 00 Praha 5 
IČO: 47124652 

za cenu nejvýše přípustnou 1.134.988,- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 15 
Návrh tarifních úprav Tarifu ODIS a jeho ceníku pro  rok 2020 
  
Usnesení číslo: 02581/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
45 

  
Rada města 
  
1) ukládá 
  

delegovanému zástupci statutárního města Ostrava 

na jednání valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. uplatit navrhované úpravy Tarifu 
ODIS a jeho ceníku na rok 2020 v tarifní oblasti MĚSTO OSTRAVA a Ostrava XXL takto: 

• změny cen krátkodobého jednotlivého jízdného, 
• změna období (možnost volby počátku) platnosti a ceny 24 hodinové skupinové jízdenky 
Ostrava XXL. 

  
 Vyřizuje: delegovaný zástupce, T: 20.12.2019
  
  

 
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 4 
Příprava projektu Demolice budov v obchodn ě-podnikatelském areálu 
Ostrava - Mošnov, II. etapa 
  
Usnesení číslo: 02582/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

přípravu projektu a podání žádosti o dotaci na projekt Demolice 
budov v obchodně-podnikatelském areálu Ostrava - Mošnov z rozpočtu Ministerstva průmyslu 
a obchodu v rámci programu „Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů” 

  
2) schvaluje 
  

v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 5 100,- tis. Kč 
bez DPH 

- v roce 2020: na zajištění předfinancování projektu ve výši 500,- tis. Kč 

- v roce 2021: na zajištění předfinancování projektu ve výši 4 600,- tis. Kč, přičemž v obou 
částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 1 530,- tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru investičnímu 
zajistit spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci specifikace 
nároků na rozpočet statutárního města Ostravy dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek, T: 31.12.2021
 vedoucí odboru investičního 
  
4) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 
zajistit předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení 
v souladu s podmínkami programu „Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů” 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 37 
Souhlas se zapojením statutárního m ěsta Ostravy do projektu 
„Udržitelné metropole ČR” v roli externího aplika čního garanta 
  
Usnesení číslo: 02583/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zapojení statutárního města Ostravy do projektu „Udržitelné metropole ČR” v roli externího 
aplikačního garanta 

  
2) souhlasí 
  

se zněním předloženého Letter of Intent dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 
zajistit veškeré úkony spojené se zapojením do projektu 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 15.11.2019
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 48 
Návrh na uzav ření Dohody o provedení stavby a smlouvy o výp ůjčce 
s Dopravním podnikem Ostrava a. s. 
  
Usnesení číslo: 02584/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s uzavřením Dohody o provedení stavby a smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem 
Ostravou a společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 
Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 61974757, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu   

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

souhlasit s uzavřením Dohody o provedení stavby a smlouvy o výpůjčce mezi statutárním 



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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městem Ostravou a společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem 
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 61974757, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 13.11.2019
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 42 
Návrh na uplatn ění předkupního práva (lokalita Kostelní nám ěstí) 
  
Usnesení číslo: 02585/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně předkupníka o uplatnění předkupního práva vůči dlužníkovi, společnosti 
House VACLAW s.r.o., se sídlem Ostrava – Přívoz, Korejská 877/14, PSČ 702 00, 
IČO: 28570685, k nemovitým věcem, a to k: 
- pozemku parcela číslo 10/3, ostatní plocha, jiná plocha 
- pozemku parcela číslo 4135, zastavěná plocha a nádvoří 
vše k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, a náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k projednání 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 13.11.2019
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.11.2019
 vedoucí odboru majetkového 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 38 
Návrh prodat pozemky ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy 
v  k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02586/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem prodat pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Pustkovec, 
obec Ostrava, a to pozemky nebo jejich částí včetně součástí a příslušenství, oddělené dle GP 
č. 5736-76/2019 vyhotoveného pro k. ú. Pustkovec: 
- část pozemku parc. č. 4685/59 o výměře 339 m2 nově označená jako pozemek parc. č. 4685/125
- část pozemku parc. č. 4685/59 o výměře 333 m2 nově označená jako pozemek parc. č. 4685/126
- část pozemku parc. č. 4684/1 o výměře 575 m2 nově označená jako pozemek parc. č. 4684/1 
- část pozemku parc. č. 4684/1 o výměře 202 m2, nově označená jako pozemek parc. č. 4684/3 
- část pozemku parc. č. 4685/87 o výměře 1022 m2, nově označená jako 
pozemek parc. č. 4685/127 
- část pozemku parc. č. 4685/63 o výměře 878 m2, nově označená jako pozemek 
parc. č. 4685/131, 
- a pozemek parc. č. 4685/89 
vše v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

do vlastnictví společnosti Elektro MAR a.s., se sídlem Technologická 376/5, 708 00 Ostrava -
Pustkovec 
za sjednanou  kupní cenu v celkové výši 3.485.150,- Kč bez daně z přidané hodnoty, 
přičemž k této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši 731.881,50 Kč 

a zřízením služebnosti inženýrských sítí - kanalizační stoky DN 250 a kanalizační stoky DN 300 
v pozemcích nově označených v GP č. 5736-76/2019 vyhotoveného pro k. ú. Pustkovec jako 
parc. č. 4685/125 a parc. č. 4685/126 oba v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu s dohodou o předkupním právu a zákazem zcizení a zatížení 
a smlouvou o zřízení služebnosti 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: 13.11.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 6 
Návrh na vyřazení majetku statutárního m ěsta Ostravy pronajatého 
spole čnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., rozhodnu tí 
o neupot řebitelnosti majetku, odú čtování z ú četní a operativní evidence, 
likvidaci 
  
Usnesení číslo: 02587/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

návrh Likvidační komise vodohospodářského majetku pronajatého Ostravským vodárnám 
a kanalizacím a.s.  na   vyřazení   majetku   statutárního  města  Ostravy  v celkové 
pořizovací ceně 9.017.171,23  Kč, z  nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

  
2) rozhodla 
  

v souladu s čl. 4.5. Koncesní smlouvy, ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000, uzavřené 
mezi statutárním městem Ostrava a společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem 
Nádražní 28/3114, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 729 71, IČO 45193673, vyřadit z nájmu 
této společnosti majetek statutárního města Ostravy v celkové pořizovací ceně 9.017.171,23 Kč 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  
3) svěřuje 
  

pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 
podepsal protokoly o vyřazení majetku z nájmu Ostravských vodáren a kanalizací a.s. 
dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.11.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  
4) rozhodla 
  

na základě návrhu Likvidační komise vodohospodářského majetku pronajatého statutárním 
městem Ostrava společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. o neupotřebitelnosti majetku 
v pořizovací ceně 8.025.146,23 Kč dle přílohy č. 2a) předloženého materiálu a o likvidaci 
majetku v pořizovací ceně 992.025,00  Kč dle  přílohy  č. 2b) 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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5) ukládá 
  

vedoucímu odboru majetkového 
zajistit všechny úkony související s vyřazením majetku v celkové pořizovací 
ceně 8.025.146,23 Kč uvedeného v příloze č. 2a) předloženého materiálu  z účetní a operativní 
evidence 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.12.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  
6) ukládá 
  

předsedovi Likvidační komise vodohospodářského majetku pronajatého Ostravským vodárnám 
a kanalizacím a.s., zřízené radou města, 
zajistit provedení fyzické likvidace majetku v celkové pořizovací ceně 992.025,00 Kč 
uvedeného v příloze č.2b) předloženého materiálu a vyhotovit protokol o provedené likvidaci 
majetku 

  
 Vyřizuje: Ing. David Kutý, MBA, T: 31.12.2019
 předseda likvidační komise 
  

 
RM_M 7 
Návrh koupit nemovité v ěci v k. ú. Stará B ělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02588/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to pozemky: 
- parc. č. 1169/8, 
- parc. č. 1190, 

od vlastníka: 
- xxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

za cenu obvyklou v celkové výši 190.960,- Kč 

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

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

s návrhem koupit nemovitou věc v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to část pozemku 
parc. č. 1832/2, orná půda, o výměře 104 m2, která je dle geometrického plánu č. 03409-41/2019 
oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1832/43, ost. plocha, ost. komunikace, 

od vlastníků: 
- manželé xxxxxxxxxx, rok narození xxxx a xxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, oba bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za cenu obvyklou ve výši 45.760,- Kč 

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

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.11.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 9 
Návrh na souhlas s umíst ěním podzemního kabelového vedení NN 
a uzavření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene 
k pozemku ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02589/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního kabelového vedení NN v pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

p. p. č. 421/1 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Muglinov, 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 - Muglinov, Hladnovská 259, DTS, NN” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení NN k pozemku: 

p. p. č. 421/1 - ostatní plocha, jiná plocha 
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: 24729035 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 10 
Návrh na zám ěr města zm ěnit nájemní smlouvu ev. č. 2610/2019/MJ 
formou dodatku č. 1 Návrh na zám ěr města zm ěnit smlouvu o výp ůjčce 
ev. č. 2820/2009/MJ formou dodatku č. 1 Návrh na zám ěr města 
pronajmout část pozemku v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02590/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města 

změnit „Nájemní smlouvu” ev. č. 2610/2019/MJ ze dne 30. 8. 2019,  jejímž předmětem 
pronájmu je část pozemku parc. č. 1752/21, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 22,70 m2

a část pozemku parc. č. 1752/24, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 19,90 m2, oba 
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava (ul. U Řeky), formou dodatku č. 1, z důvodu prodloužení doby 
předání předmětu nájmu z původních 6 měsíců na 18 měsíců a z důvodu prodloužení doby 
nájmu z původní do 31. 12. 2021, nyní do 31. 12. 2022  
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) rozhodla 
  

o záměru města 
změnit „Smlouvu o výpůjčce” ev. č.  2820/2009/MJ ze dne 27. 11. 2009, jejímž předmětem 
je výpůjčka části pozemku parc. č. 200, ost. plocha - zeleň, o výměře 10 m2, v k. ú. Dubina 
u Ostravy, obec Ostrava (ul. Bedřicha Václavka), formou uzavření dodatku č. 1, z důvodu 
prodloužení doby výpůjčky do 4. 12. 2034, 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 13 
Návrh koupit nemovitou v ěc, návrh sm ěnit nemovité v ěci - vše k. ú. Stará 
Bělá, obec Ostrava v rámci investi ční akce „Kanalizace Folwarek 
II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 02591/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovitou věc v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to pozemek parc. č. 3511/12, 
od vlastníka xxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za cenu obvyklou ve výši 15.960,- Kč 

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

  
2) souhlasí 
  

s návrhem směnit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to: 

část pozemku parc. č. 3514/11, orná půda, o výměře 36 m2, která je dle geometrického 
plánu č. 3419-93/2019 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3514/24, orná půda 
(vlastník statutární město Ostrava, svěřeno městskému obvodu Stará Bělá) 

za 

pozemek parc. č. 3513, v podílovém spoluvlastnictví: 
- xxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(podíl ve výši 1/2), 
- xxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(podíl ve výši 1/2) 

s tím, že xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu Ostrava rozdíl 
mezi obvyklými cenami předmětů směny ve výši 25.020,- Kč 

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

  
3) souhlasí 
  

s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, 
obec Ostrava, a to pozemek parc. č. 3511/12 a pozemek parc. č. 3513, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Stará Bělá 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  

  



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) souhlasí 
  

s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 
a to pozemek parc. č. 3511/12 a pozemek parc. č. 3513, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Stará Bělá 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) zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.11.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 19 
Návrh na zrušení usnesení č. 2096/ZM1418/32 ze dne 31. 1. 2018. Návrh 
na záměr města prodat pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava, sv ěřené 
městskému obvodu Poruba v areálu pr ůmyslové zóny „Nad Porubkou”.  
  
Usnesení číslo: 02592/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem zrušit usnesení č. 2096/ZM1418/32 ze dne 31. 1. 2018 v bodě 2), 3), 4), a 5), 
které tvoří přílohu č. 2 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

se záměrem města prodat pozemek parc. č. 2801/168 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba, za splnění níže uvedených 
podmínek: 

1. nabídka zájemce bude obsahovat tyto údaje: 
a) budoucí využití – účel 
b) doložení zpracovaného stavebního záměru, jehož součástí bude vizualizace stavby/staveb 
(dále „stavba“) 
c) termín doložení pravomocného společného povolení nebo stavebního povolení, popřípadě 
účinné   veřejnoprávní smlouvy nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem inspektora 
s  vyznačením vzniku oprávnění stavby 
d) termín doložení právně účinného kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního 
rozhodnutí k užívání stavby 



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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e) údaj o  minimálním počtu nově vytvořených pracovních míst spojených s činností zájemce 
v rámci stavby, a to  ke dni, kdy uplyne 1 rok  ode dne nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí nebo právních účinků kolaudačního souhlasu k užívání stavby 
f) nabídková cena v Kč/m2 bez DPH s tím, že výše nabídkové ceny musí být minimálně uvedena 
ve  výši ceny obvyklé v místě a čase stanovené znaleckým posudkem, tj. 1 600 Kč/m2 

g) kvartální harmonogram přípravy realizace stavby 

2. Kupní smlouva, která bude uzavřena s vybraným zájemcem (dále jen „kupující“), kromě 
podstatných náležitostí bude obsahovat zejména: 
- ujednání zavazující kupujícího k úhradě smluvní pokuty ve výši 0,2% z kupní ceny za každý 
započatý den prodlení s doložením pravomocného společného povolení nebo stavebního 
povolení, popřípadě účinné veřejnoprávní smlouvy nebo oznámením stavebního záměru 
s certifikátem inspektora s vyznačením vzniku oprávnění stavby (viz písm. c) požadavku 
na nabídku kupujícího) 

- ujednání zavazující kupujícího k úhradě smluvní pokuty ve výši 0,2% z kupní ceny za každý 
započatý den prodlení s doložením právně účinného kolaudačního souhlasu nebo pravomocného 
kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby (viz písm. d) požadavku na nabídku kupujícího) 

- ujednání zavazující kupujícího k úhradě smluvní pokuty ve výši 100 000 Kč za nedoložení 
skutečnosti prokazující vytvoření počtu pracovních míst v souladu s jeho nabídkou ve lhůtě 1 
měsíce ode dne, kdy uplyne 1 rok ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo 
právních účinků kolaudačního souhlasu k užívání stavby (viz písm. e) požadavku na nabídku 
kupujícího) 

- ujednání o výhradě zpětné koupě pozemku parc. č. 2801/168 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 
jako práva věcného s tím, že při uplatnění výhrady zpětné koupě bude kupujícímu prodávajícím 
uhrazena  kupní cena za pozemek ve výši ceny obvyklé v místě a čase stanovena znaleckým 
posudkem v době uplatnění požadavku prodávajícího na zpětné převedení tohoto pozemku, 
maximálně však ve výši kupní ceny, za kterou kupující uvedený pozemek od prodávajícího 
koupil,  a dále mu bude poskytnuta náhrada ve výši hodnoty stavby vybudované na pozemku 
parc. č. 2801/168 v k. ú. Poruba, obec Ostrava (pokud tato bude součástí tohoto pozemku) 
stanovená znaleckým posudkem v ceně v místě a čase obvyklé 

- ujednání o zákazu zcizení pozemku parc. č. 2801/168 v k. ú. Poruba, obce Ostrava s tím, 
že kupující nebude bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího oprávněn tento pozemek 
zcizit, zákaz zcizení bude sjednán jako právo věcné  na  dobu 10 let ode dne nabytí právních 
účinků vkladu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí 

-  ujednání o zřízení služebnosti inženýrské sítě -  kanalizačního řadu DN 800  k pozemku 
parc. č. 2801/168 v k.ú. Poruba, obec Ostrava,  ve prospěch statutárního města Ostrava 
jako oprávněné osoby ze služebnosti, v rozsahu daném  geometrickým plánem 
č. 2954-121/2016, a to bezúplatně na dobu neurčitou 

shora uvedená ujednání mohou být v kupní smlouvě dále rozvedena či blíže konkretizována 
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3. Nabídka zájemce bude mít písemnou formu  a bude doručena prodávajícímu nejpozději 
do 8. 1. 2020 do 11:00 hodin na adresu statutární město Ostrava, městský obvod Poruba, 
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba  v zalepené obálce, přičemž na této obálce bude 
uvedeno  „areál Nad Porubkou – parc. č. 2801/168“, název a sídlo odesílatele (zájemce) 

4. Podmínkou finální kontraktace je shoda prodávajícího a zájemce na obsahu smluvní 
dokumentace 

5. Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat si, na základě doručených nabídek, doplnění 
dodatečných informací od jednotlivých zájemců 

6. Prodávající si vyhrazuje právo se žádným se zájemců po obdržení nabídek nejednat, případně 
finálně nekontrahovat 

7. Prodávající si vyhrazuje právo hodnotit každou nabídku komplexně ve všech souvislostech 
bez výhradní preference některého z kritérií, a to na základě nejlepší nabídky, která bude nejvíce 
splňovat záměr prodeje, a to jak z pohledu cenové nabídky, termínů realizace, přínosu pro rozvoj 
dané lokality či uvažovaného řešení 

8. Náklady vynaložené zájemcem v souvislosti se zpracováním nabídky nebudou ze strany 
prodávajícího hrazeny 

9. Zastupitelstvo města Ostravy si zároveň vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  
3) souhlasí 
  

se záměrem města prodat pozemek parc. č. 2801/169 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Poruba, za splnění níže uvedených 
podmínek: 

1. nabídka zájemce bude obsahovat tyto údaje: 
a) budoucí využití – účel 
b) doložení zpracovaného stavebního záměru, jehož součástí bude vizualizace stavby/staveb 
(dále jen „stavba“) 
c) termín doložení pravomocného společného povolení nebo stavebního povolení, popřípadě 
účinné veřejnoprávní smlouvy nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem 
inspektora  s vyznačením vzniku oprávnění stavby 
d) termín doložení právně účinného kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního 
rozhodnutí k užívání stavby  
e) údaj o  minimálním počtu nově vytvořených pracovních míst spojených s činností zájemce 
v rámci stavby, a to  ke dni, kdy uplyne 1 rok  ode dne nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí nebo právních účinků kolaudačního souhlasu k užívání stavby 
f) nabídková cena v Kč/m2 bez DPH s tím, že výše nabídkové ceny musí být minimálně uvedena 
ve výši ceny obvyklé v místě a čase stanovené znaleckým posudkem, tj. 1 600 Kč/m2 

g) kvartální harmonogram přípravy realizace stavby 
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2. Kupní smlouva, která bude uzavřena s vybraným zájemcem (dále jen „kupující“), kromě 
podstatných náležitostí bude obsahovat zejména: 
- ujednání zavazující kupujícího k úhradě smluvní pokuty ve výši 0,2% z kupní ceny za každý 
započatý den prodlení s doložením pravomocného společného povolení nebo stavebního 
povolení, popřípadě účinné veřejnoprávní smlouvy nebo oznámením stavebního záměru 
s certifikátem inspektora s vyznačením vzniku oprávnění stavby (viz písm. c) požadavku 
na nabídku kupujícího) 

- ujednání zavazující kupujícího k úhradě smluvní pokuty ve výši 0,2% z kupní ceny za každý 
započatý den prodlení s doložením právně účinného kolaudačního souhlasu nebo pravomocného 
kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby (viz písm. d) požadavku na nabídku kupujícího) 

- ujednání zavazující kupujícího k úhradě smluvní pokuty ve výši 100 000 Kč za nedoložení 
skutečnosti prokazující vytvoření počtu pracovních míst v souladu s jeho nabídkou ve lhůtě 1 
měsíce ode dne, kdy uplyne 1 rok ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo 
právních účinků kolaudačního souhlasu k užívání stavby (viz písm. e) požadavku na nabídku 
kupujícího) 

- ujednání o výhradě zpětné koupě pozemku parc. č. 2801/169 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 
jako práva věcného s tím, že při uplatnění výhrady zpětné koupě bude kupujícímu prodávajícím 
uhrazena  kupní cena za pozemek ve výši ceny obvyklé v místě a čase stanovena znaleckým 
posudkem v době uplatnění požadavku prodávajícího na zpětné převedení tohoto pozemku, 
maximálně však ve výši kupní ceny, za kterou kupující uvedený pozemek od prodávajícího 
koupil,  a dále mu bude poskytnuta náhrada ve výši hodnoty stavby vybudované na pozemku 
parc. č. 2801/169 v k. ú. Poruba, obec Ostrava (pokud tato bude součástí tohoto pozemku) 
stanovená znaleckým posudkem v ceně v místě a čase obvyklé 

- ujednání o zákazu zcizení pozemku parc. č. 2801/169 v k. ú. Poruba, obce Ostrava s tím, 
že kupující nebude bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího oprávněn tento pozemek 
zcizit, zákaz zcizení bude sjednán jako právo věcné  na  dobu 10 let ode dne nabytí právních 
účinků vkladu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí 

shora uvedená ujednání mohou být v kupní smlouvě dále rozvedena či blíže konkretizována. 

3. Nabídka zájemce bude mít písemnou formu  a bude doručena prodávajícímu nejpozději 
do 8. 1. 2020 do 11:00 hodin na adresu statutární město Ostrava, městský obvod Poruba, 
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba  v zalepené obálce, přičemž na této obálce bude 
uvedeno  „areál Nad Porubkou – parc. č. 2801/169“, název a sídlo odesílatele (zájemce) 

4. Podmínkou finální kontraktace je shoda prodávajícího a zájemce na obsahu smluvní 
dokumentace 

5. Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat si, na základě doručených nabídek, doplnění 
dodatečných informací od jednotlivých zájemců 

6. Prodávající si vyhrazuje právo se žádným se zájemců po obdržení nabídek nejednat, případně 
finálně nekontrahovat 
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7. Prodávající si vyhrazuje právo hodnotit každou nabídku komplexně ve všech souvislostech 
bez výhradní preference některého z kritérií, a to na základě nejlepší nabídky, která bude nejvíce 
splňovat záměr prodeje, a to jak z pohledu cenové nabídky, termínů realizace, přínosu pro rozvoj 
dané lokality či uvažovaného řešení 

8. Náklady vynaložené zájemcem v souvislosti se zpracováním nabídky nebudou ze strany 
prodávajícího hrazeny 

9. Zastupitelstvo města Ostravy si zároveň vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.11.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 20 
Návrh na souhlas s umíst ěním travnatého povrchu, návrh na zám ěr 
města změnit nájemní smlouvu, návrh na zám ěr města vyp ůjčit části 
pozemk ů 
  
Usnesení číslo: 02593/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

za vlastníka pozemku parc. č. 436 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava s umístěním umělého travnatého povrchu do 30. 9. 2020, dle důvodové 
zprávy 

  
2) rozhodla 
  

o záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 1631/2014/MJ ze dne 25. 6. 2014, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 3. 2. 2017, jejímž předmětem je pronájem části pozemku p. p. č. 971/3 -
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

formou uzavření dodatku č. 2, kdy dojde ke změně v: 

- čl. V. Doba a skončení nájmu, a to k prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2021, 

dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 2 předloženého materiálu a zároveň 
si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 



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 28/75 
  

3) rozhodla 
  

o záměru města vypůjčit části pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

- p. p. č. 1095/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 4 m2 

- p. p. č. 1095/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2 

- p. p. č. 1095/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 

- p. p. č. 1095/30 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 163 m2 

- p. p. č. 1095/31 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 298 m2 

- p. p. č. 1095/32 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 226 m2 

- p. p. č. 1095/33 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1198 m2 

- p. p. č. 1095/34 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 70 m2 

- p. p. č. 1095/35 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 311 m2 

- p. p. č. 1095/36 - ostatní plocha, jiná plocha, a to část A výměře 28 m2 a část B o výměře 182 m2

- p. p. č. 1095/37 - ostatní plocha, jiná plocha, a to část A o výměře 120 m2, část B o výměře 
341 m2 a část C o výměře 1142 m2 

- p. p. č. 1095/39 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m2 

- p. p. č. 1095/42 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 34 m2 

- p. p. č. 1095/46 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 13 m2 

- p. p. č. 1095/48 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m2 

dle zákresu ve snímcích, které jsou součástí přílohy č. 4 předloženého materiálu s tím, 
že  město si vyhrazuje právo poskytnout do výpůjčky části několika uvedených  pozemků nebo 
části všech pozemků uvedených výše a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  
 

RM_M 21 
Návrh na souhlas s umíst ěním stavby a uzav ření smlouvy o budoucí 
smlouv ě o zřízení služebnosti s UPC Česká republika, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02594/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

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

parc. č. 2634/8 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 2634/43 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3594/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3594/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3594/32 - ostatní plocha, dráha, 
parc. č. 3594/34 - ostatní plocha, dráha, 
parc. č. 3594/43 - ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 3594/44 - ostatní plocha, silnice, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro: 
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UPC Česká republika, s.r.o. 
se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00 
IČO: 00562262 

v rámci stavby „B2B Ostrva - Triple solution - Telekomunikační přípojka”, dle situačního 
výkresu, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu  

  
2) rozhodla 
  

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

parc. č. 2634/8 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 2634/43 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 3594/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3594/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3594/32 - ostatní plocha, dráha, 
parc. č. 3594/34 - ostatní plocha, dráha, 
parc. č. 3594/43 - ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 3594/44 - ostatní plocha, silnice, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

UPC Česká republika, s.r.o. 
se sídlem Praha 4 - Nusle, Závisova 502/5, PSČ 140 00 
IČO: 00562262 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 22 
Návrh na uzav ření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti 
pro spole čnost Letišt ě Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02595/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení, vedení, 
provozování a údržby STL plynovodu v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 822/30 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 822/46 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 822/66 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 822/87 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 822/90 - ostatní plocha, jiná plocha, 
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p. p. č. 822/93 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
všechny v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, s budoucím oprávněným: 

Letiště Ostrava, a.s. 
se sídlem č. p. 401, 742 51 Mošnov 
IČO 268 27 719 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 23 
Návrh na souhlas s umíst ěním stav. objektu, uzav ření smlouvy 
o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti, nájemní smlouvy a smlouvy 
o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 02596/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním drenážního potrubí včetně výustního objektu a betonového žlabu do pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 788/3 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

pro investora: 

Callidus trading, spol. s r. o. 
se sídlem Bohumínská 410/135, Muglinov, 712 00 Ostrava 
IČO: 258 32 476, 

v rámci stavby „Manipulační plocha, oplocení a VO areálu CALLIDUS – Ostrava, Mariánské 
Hory”, 

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

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti drenážního potrubí 
včetně výustního objektu a betonového žlabu k pozemku: 

p. p. č. 788/3 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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Callidus trading, spol. s r. o. 
se sídlem Bohumínská 410/135, Muglinov, 712 00 Ostrava 
IČO: 258 32 476, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 788/3 - vodní plocha, 
koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 25 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec 
Ostrava, 

s nájemcem: 

Callidus trading, spol. s r. o. 
se sídlem Bohumínská 410/135, Muglinov, 712 00 Ostrava 
IČO: 258 32 476, 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

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

parc. č. 2953/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

xxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 24 
Návrh na z řízení služebností a v ěcného b řemene, návrh na uzav ření 
smluv o z řízení služebností pro fyzické osoby a návrh na uzav ření 
smlouvy o z řízení věcného b řemene pro spole čnost Veolia Energie ČR, 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 02597/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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  na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, vedení, 
provozování a údržby vodovodní přípojky k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy:

p. p. č. 495/1 - ostatní plocha, silnice, 
v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, s oprávněným: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxx 
bydlištěm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - zřízení 
a provozování horkovodní přípojky k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3457/21 - ostatní plocha, neplodná půda, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

Veolia Energie ČR, a.s. 
se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 720 00 Ostrava 
IČO 451 93 410 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - práva chůze a jízdy 
přes pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1752/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1895/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 1899/42 - orná půda, 
parc. č. 2589/5 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 
vše v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, s oprávněnými: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxx 
bydlištěm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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RM_M 25 
Návrh na uzav ření smlouvy o z řízení věcného b řemene-služebnosti 
a smlouvy o umíst ění a údržb ě induk čních smy ček k pozemk ům 
ve vlastnictví ŘSD, pro statutární m ěsto Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02598/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti zřízení, 
udržování, stavebních úprav a oprav, modernizace nebo zlepšení výkonnosti a  provozování 
inženýrské sítě k pozemku: 

parc. č. 2950/2 - ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava  s povinným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO 65993390 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně statutárního města Ostrava uzavřít smlouvu o umístění a o údržbě indukčních smyček 
v silnici I. třídy za účelem úpravy práv a povinností při umístění indukčních smyček 
k pozemkům: 

parc. č. 2950/2 - ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 2959 - ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava  s vlastníkem pozemků: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO 65993390 

v rámci stavby „Světelné signalizační zařízení křižovatky K4009 17. listopadu x Vřesinská” 
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 
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RM_M 26 
Návrh na z řízení služebností a uzav ření smluv o z řízení služebností 
pro fyzickou osobu a spole čnost SOFT COTTON s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02599/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, vedení, 
provozování a údržby přípojky splaškové kanalizace k pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 

parc. č. 575/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 
v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, s oprávněným: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxx 
bydlištěm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti: 
- zřízení, vedení, provozování a údržby vodovodní přípojky k pozemku parc. č. 382/12 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, 
- užívání části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 382/12 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, jako sjezdu pro přístup 
a příjezd k pozemku parc. č. 338/2 v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, s oprávněným: 

SOFT COTTON s.r.o. 
se sídlem Janáčkova 1089/20a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO 286 04 679 

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 
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RM_M 27 
Návrh na u činění souhlasného prohlášení o vlastnictví pozemku 
v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02600/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout na straně statutárního města Ostravy učinit spolu s ČR - Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, 
IČO: 69797111 

souhlasné prohlášení ve věci zápisu vlastnického práva k nemovité věci, a to: 
- pozemku parc. č. 468/3 ostatní plocha, neplodná půda 
v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 29 
Návrh na souhlas s realizací stavby „Rekonstrukce p odchodu 
pod ul. Horní, nám ěstí Ostrava- Jih”, návrh na zám ěr města neprodat 
nemovitou v ěc v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava a návrh 
na vydání p ředchozího souhlasu rady m ěsta k prodeji pozemk ů 
městským obvodem O.-Jih 
  
Usnesení číslo: 02601/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s realizací stavby „Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní, náměstí Ostrava - Jih”, umístěné mj. 
na části pozemku p. p. č. 203/5 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 
dle situace, která tvoří přílohu č. 2 předloženého materiálu, pro žadatele městský obvod 
Ostrava-Jih 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

žádost xxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o koupi části pozemku parc. č. 317/15 o výměře cca 
24 m2, k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, za kupní cenu ve výši 1,- Kč 

  
3) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat část pozemku parc. č. 317/15 o výměře cca 24 m2, k. ú. 
Výškovice u Ostravy, obec Ostrava do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 1,- Kč 

  
4) vydává 
  

předchozí souhlas k prodeji nemovitého majetku městským obvodem Ostrava-Jih, v souladu 
s čl.  7 odst. (3) písm. a) bodu 3) Obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Ostravy č. 14/2013 Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to:  
- k části pozemku parc. č. 317/15 díl e - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2  
 a 
- k části pozemku parc. č. 317/17 díl i  - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2,  
v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, které byly sloučeny do pozemku nově označeného 
jako pozemek parc. č. 317/20 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 51 m2  v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, obec Ostrava, dle geometrického plánu č. 1162-537/2018 

  
5) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.11.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 35 
Návrh na vydání p ředchozího souhlasu rady m ěsta s uzav řením 
dodatku č. 1 k nájemní smlouv ě pro m ěstský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky. Návrh na vydání p ředchozího souhlasu rady m ěsta 
s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouv ě pro m ěstský obvod 
Mariánské Hory a Hulváky. 
  
Usnesení číslo: 02602/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) vydává 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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  pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, se sídlem Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava 
předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 1 k „Nájemní smlouvě” ze dne 2. 5. 2016 mezi 
městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky (pronajímatel) a Českou telekomunikační 
infrastrukturou a.s. (nájemce)  na část střechy o výměře 14, 25 m2 budovy č. p. 833, občanská 
vybavenost, jež je součástí pozemku p. č. st. 792, zast. plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh - Hulváky, 
obec Ostrava, 

kterým se prodlouží doba nájmu z doby určité do 31. 12. 2019, na dobu určitou do 31. 12. 2024,
z důvodu předpokládaného využívání instalovaného technologického zařízení, 
a to v souladu s ustanovením čl. 7, odst. (9) písmene u) bodu 4 Obecně závazné vyhlášky 
č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  
2) vydává 
  

pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, se sídlem Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava 
předchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 3 ke “Smlouvě o nájmu”, ev. č. S/0235/2018/OHL 
ze dne 31. 8. 2018, ve znění „Dodatku č. 1”, ev. č. S/0235/2018/OS/1 ze dne 27. 3. 2019 
a „Dodatku č. 2” ev. č. S/0235/2018/OHC/2 ze dne 8. 4. 2019 mezi městským obvodem 
Mariánské Hory a Hulváky (pronajímatel) a Monte vzdělávací institut, s.r.o. (nájemce) 
na pozemek p. č. st. 792, zast. plocha a nádvoří, o výměře 1538 m2, jehož součástí je stavba 
občanské vybavenosti č. p. 833, pozemku p. p. č. 396/47, ost. plocha - sportoviště a rekreační 
plocha, o výměře 2019 m2 a pozemku p. p. č. 396/54, zahrada, o výměře 2003 m2, vše v k. ú. 
Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava, kterým se změní doba nájmu z doby určité do 31. 8. 2023, 
na dobu určitou do 31. 8. 2029 z důvodu zvyšujícího se zájmu o výuku a zajištění povinné školní 
docházky na celé devítileté období, 
a to v souladu s ustanovením čl. 7, odst. (9) písmene u) bodu 4 Obecně závazné vyhlášky 
č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  
 

RM_M 39 
Návrh koupit a sv ěřit část pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava a uzav řít kupní smlouvu 
  
Usnesení číslo: 02603/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit část pozemku parc. č. 2192/3 o výměře 1 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, 
která je dle geometrického plánu č. 5649-149/2016 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava označena jako pozemek parc. č. 2192/7 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

od: 
InterAuto Doležal, a.s., se sídlem Hornopolní 3182/56, 702 00  Ostrava, Moravská Ostrava, 
IČO  58 33 154 



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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za sjednanou kupní cenu 1.850,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

Odchylka od ceny obvyklé je zdůvodněna v důvodové zprávě 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodě 1)  tohoto usnesení v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, 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, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedený pozemek do svého vlastnictví 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit pozemek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení  v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
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, za podmínky, 
že statutární město Ostrava nabude uvedený pozemek do svého vlastnictví 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.11.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 40 
Návrh na souhlas s umíst ěním sv ětelných bran, s realizací oh ňostroje, 
návrh na zám ěr města pronajmout část pozemku 
  
Usnesení číslo: 02604/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním 6 ks světelných bran na pozemku parc. č. 405/15 - ostatní plocha, zeleň v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 



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 39/75 
  

v termínu od 15. 11. 2019 do 17. 1. 2020 

pro statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
se sídlem Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava 
IČO 008 45 451 

  
2) souhlasí 
  

s realizací ohňostroje v rámci oslav na Slezskoostravském hradě na pozemcích v k. ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava, a to: 
81/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
81/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
81/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
81/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

dne 17. 11. 2019 v době od 18.00 hodin do 19.00 hodin 

pro TARRA pyrotechnik s. r. o. 
se sídlem Hlučínská 1347/3a, 747 14 Ludgeřovice 
IČO 496 11 984 

  
3) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 2020/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 3 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 3 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 43 
Návrh na uzav ření nájemní smlouvy na pronájem jednotky č. 3038/3 
v dom ě na ul. Horní 3038/112, Ostrava-B ělský Les 
  
Usnesení číslo: 02605/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem jednotky č. 3038/3, vymezené 
podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití - byt, o velikosti 1+2 umístěné ve 2. nadzemním 
podlaží bytového domu č. p. 3038, část obce Bělský Les, který stojí na pozemku parc. č. 126/16, 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č. or. 112, 
Ostrava-Bělský Les, s žadatelkou 

xxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
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na dobu určitou od 15. 11. 2019 do 14. 11. 2020, 

s výší nájemného 60,- Kč/m2 započitatelné podlahové plochy bytu/měsíc, tj. 3.924,- Kč/měsíc 
plus zálohy na služby spojené s užíváním bytu, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 44 
Návrh na souhlas s umíst ěním stavebního objektu, uzav ření smlouvy 
o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 02606/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním stavebního objektu do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- přípojky podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV do pozemku 

parc. č. 1147/19 - orná půda 
v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, 

pro investora: 

SINEKO Engineering s.r.o. 
se sídlem: Místecká 329/258, Hrabová, 720 00  Ostrava 
IČO: 25908928 

v rámci  stavby  „Kompletační hala parc. č. 1147/8, k. ú. Sedlnice” na pozemku parc. č. 1147/8 
k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, 

dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě -
zřízení, vedení,  provozování a údržby přípojky podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV 
k pozemku: 

parc. č. 1147/19 - orná půda 
v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, 

s budoucím oprávněným: 
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SINEKO Engineering s.r.o. 
se sídlem Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava 
IČO: 25908928 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy se společností 

SINEKO Engineering s.r.o. 
se sídlem Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava 
IČO: 259 08 928 

jejímž předmětem je pronájem pozemku parc. č. 1147/19 - orná půda, o výměře 165,6 m2 v k. ú. 
Sedlnice, obec Sedlnice 

za účelem uložení  inženýrské sítě - podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, v rámci stavby 
„Kompletační hala parc. č. 1147/8 k. ú. Sedlnice”. 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 45 
Návrh na odejmutí nemovitých v ěcí v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 
ze svěření městskému obvodu Poruba a návrh na vklad nemovitých v ěcí 
v k. ú. Poruba do základního kapitálu spole čnosti Sportovní a rekrea ční 
zařízení města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02607/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout odejmout níže uvedené nemovité věci, a to: 

- pozemek parc. č. 606 
- část pozemku parc. č. 607 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 127 m2, která je dle GP 
č. 3207-133/2019 pro k. ú. Poruba, dosud neodsouhlaseného katastrálním úřadem, oddělena 
a nově označena jako pozemek parc.č.  607/2 ost. plocha, jiná plocha;  
- část pozemku parc. č. 823 ost. plocha, zeleň o výměře 1138 m2, která je dle GP 
č. 3208-134/2019 pro k. ú. Poruba, dosud neodsouhlaseného katastrálním úřadem, oddělena 
a nově označena jako pozemek parc. č.  823/3 ost. plocha, sport. a rekreační plocha; 
- část pozemku parc. č. 834/1 ost. plocha, zeleň o výměře 1374 m2, která je dle GP 
č. 3209-135/2019 pro k. ú. Poruba, dosud neodsouhlaseného katastrálním úřadem, oddělena 
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a nově označena jako pozemek parc. č.  834/7 ost. plocha, zeleň; 

v souladu s ustanovením §132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, ze svěření městskému obvodu Poruba 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města vložit níže uvedené nemovité věci do základního kapitálu společnosti 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, Poruba, 
708 00 Ostrava, IČO 253 85 691, formou nepeněžitého vkladu, a to: 

- pozemek parc. č. 825/1 včetně všech součástí, kterými jsou zejména: 
- hřiště pro fotbal - travnatý povrch 
- hřiště pro fotbal - škvárový povrch 
- tenisové kurty - antuka 
- atletická dráha 
- hřiště pro volejbal - antuka 
- hřiště pro házenou - asfaltový povrch 
- hlavní tribuna u travnatého fotbalového hřiště 
- tribuna u škvárového hřiště pro fotbal 
a 
včetně příslušenství (venkovní úpravy - vrata ocelová z profilů včetně sloupků, plot - ocelové 
plotové rámy, plochy z betonových dlaždic, plochy asfaltové, plochy s povrchem z betonového 
monolitu, plot kolem tenisového kurtu s umělým povrchem, plot rámkový, vrátka plotová 2x); 

- pozemek parc. č. 825/2, jehož součástí je stavba č. p. 6093, obč. vyb. včetně příslušenství 
(přípojka pitné vody, kanalizační přípojka, elektro přípojka);  
- pozemek parc. č. 825/3, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb.;  
- pozemek parc. č. 825/4, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb.; 
- pozemek parc. č. 825/5; 
- pozemek parc. č. 826, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb.;  
- pozemek parc. č. 827, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb. včetně příslušenství 
(přípojka pitné vody, kanalizační přípojka, elektro přípojka);   
- pozemek parc. č. 828, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb. včetně příslušenství 
(přípojka pitné vody, kanalizační přípojka, elektro přípojka);  
- pozemek parc. č. 830, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb. 
- stavba bez čp/če, obč. vyb., na pozemku parc.č. 606; 
- pozemek parc. č. 606; 
- část pozemku parc. č. 607 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 127 m2, která je dle GP 
č. 3207-133/2019 pro k. ú. Poruba, obec Ostrava, dosud neodsouhlaseného katastrálním úřadem, 
oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 607/2 ost. plocha, jiná plocha;  
- část pozemku parc. č. 823 ost. plocha, zeleň o výměře 1138 m2, která je dle GP 
č. 3208-134/2019 pro k. ú. Poruba, obec Ostrava, dosud neodsouhlaseného katastrálním úřadem, 
oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 823/3 ost. plocha, sport. a rekreační plocha; 
- část pozemku parc. č. 834/1 ost. plocha, zeleň o výměře 1374 m2, která je dle GP 
č. 3209-135/2019 pro k. ú. Poruba, obec Ostrava, dosud neodsouhlaseného katastrálním úřadem, 
oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 834/7 ost. plocha, zeleň; 
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a to vše za podmínky, že orgán městského obvodu vydá souhlasné stanovisko k odejmutí 
pozemků dle bodu 1) předloženého usnesení 

a zároveň si vyhrazuje právo vložit do základního kapitálu všechny tyto výše uvedené nemovité 
věci včetně všech součástí společně, nebo kteroukoliv z nich jednotlivě, případně i více 
uvedených věcí 

a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv 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: 13.11.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 53 
Návrh koupit nemovité v ěci v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 
návrh prodat nemovité v ěci v k. ú. Svinov , obec Ostrava, návrh koupit 
nemovitou v ěc v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02608/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku p. p. č. 10/27, orná půda, o výměře 55 m2, která je dle geometrického plánu 
č. 952-310a/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p. p. č. 10/35, ost. plocha, ost. 
komunikace, 
- část pozemku p. p. č. 10/27, orná půda, o výměře 8 m2, která je dle geometrického plánu 
č. 952-310a/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p. p. č. 10/36, ost. plocha, zeleň, 
- část pozemku p. p. č. 10/27, orná půda, o výměře 10 m2, která je dle geometrického plánu 
č. 952-310a/2018 oddělena a nově označena jako pozemek p. p. č. 10/37, ost. plocha, zeleň 

od vlastníka BorsodChem MCHZ, s.r.o., IČO 260 19 388, sídlo Chemická 2039/1, Mariánské 
Hory, 709 00 Ostrava, za cenu obvyklou v celkové výši 29.200,- Kč + DPH ve výši 6.132,- Kč 

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

s návrhem prodat nemovité věci v k. ú. Svinov, obec Ostrava, a to pozemky: 

-  parc. č. 1024/16, 
-  parc. č. 1026/8 

STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI ŠURÍK s.r.o., IČO 278 10 984, sídlo Navrátilova 668/12, Svinov, 
721 00 Ostrava, za cenu obvyklou v celkové výši 90.660,- Kč 

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

  
3) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovitou věc v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to část pozemku 
p. p. č. 496/3, zahrada, o výměře 34 m2, která je dle geometrického plánu č. 2231-237/2019 
oddělena a nově označena jako pozemek p. p. č. 496/8, ost. plocha, ost. komunikace, 
od vlastníka xxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za cenu obvyklou ve výši 14.000,- Kč 

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

  
4) souhlasí 
  

s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovitou věc v k. ú. 
Michálkovice, obec Ostrava, a to nově vzniklý pozemek p. p. č. 496/8, 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) souhlasí 
  

s tím, aby zastupitelstvo města označilo nemovitou věc v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, 
a to nově vzniklý pozemek p. p. č. 496/8, 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 

  
6) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí  

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.11.2019
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 55 
Návrh na uzav ření smlouvy o smlouv ě budoucí o z řízení věcného 
břemene s ČR - Státní pozemkový ú řad 
  
Usnesení číslo: 02609/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
pro stavbu „SO 302a - dešťová kanalizace a vsakování” k pozemku: 

parc. č. 228/3 trvalý travní porost v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, 

s povinným: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
IČO: 01312774 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 56 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 5 ke „Smlouv ě o budoucích smlouvách 
o  koupi pozemk ů”, návrh na uzav ření kupních smluv na pozemky 
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov a k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice  a návrh 
na uzavření smluv o z řízení práva stavby ve strategické pr ůmyslové 
zóně Ostrava - Mošnov, obec Sedlnice 
  
Usnesení číslo: 02610/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem uzavřít  „Dodatek č. 5, ke Smlouvě o budoucích smlouvách o koupi pozemků” 
uzavřené dne 25. 2. 2009, ev. č. 0551/2009/MJ, se společností OSTRAVA AIRPORT 
MULTIMODAL PARK s.r.o., IČO: 289 38 186, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava, dle přílohy č. 2  předloženého materiálu 

za podmínky souhlasu správce programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu 
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2) souhlasí 
  

s návrhem uzavřít  „Dodatek č. 5, ke Smlouvě o budoucích smlouvách o koupi pozemků” 
uzavřené dne 25. 2. 2009, ev. č. 0551/2009/MJ, se společností OAMP Hall 2 s.r.o., 
IČO: 078 99 505, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
dle přílohy č. 3  předloženého materiálu 

za podmínky souhlasu správce programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu 

  
3) souhlasí 
  

s návrhem uzavřít  „Dodatek č. 5, ke Smlouvě o budoucích smlouvách o koupi pozemků” 
uzavřené dne 25. 2. 2009, ev. č. 0551/2009/MJ, se společností OAMP 
Hall 3 s.r.o., IČO: 078 99 556, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

za podmínky souhlasu správce programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu 

  
4) souhlasí 
  

s návrhem uzavřít  „Dodatek č. 5, ke Smlouvě o budoucích smlouvách o koupi pozemků” 
uzavřené dne 25. 2. 2009, ev. č. 0551/2009/MJ, se společností OAMP 
Hall 4 s.r.o., IČO: 078 99 670, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

za podmínky souhlasu správce programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu 

  
5) souhlasí 
  

s návrhem prodat pozemky: 

- pozemek parc. č. 1128/4 
- pozemek parc. č. 1128/5 
- pozemek parc. č. 1129/39 
- pozemek parc. č. 1129/40 
- pozemek parc. č. 1129/41 
- pozemek parc. č. 1129/49 
k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice 

- pozemek p. p. č. 1331/24 
- pozemek p. p. č. 1331/25 
- pozemek p. p. č. 1331/26 
- pozemek p. p. č. 1331/27 
- pozemek p. p. č. 1331/20 
- pozemek p. p. č. 1331/21 
- pozemek p. p. č. 1331/22 
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- pozemek p. p. č. 1331/23 
- pozemek p. p. č. 1332/46 
-pozemek p. p. č. 1332/47 
-pozemek p. p. č. 1332/48 
-pozemek p. p. č. 1332/43 
-pozemek p. p. č. 1332/44 
-pozemek p. p. č. 1332/45 
-pozemek p. p. č. 1332/49 
-pozemek p. p. č. 1332/50 
-pozemek p. p. č. 1332/51 
-pozemek p. p. č. 1332/52 
-pozemek p. p. č. 1332/53 
-pozemek p. p. č. 1332/54 
-pozemek p. p. č. 1334/6 
-pozemek p. p. č. 1334/7 
-pozemek p. p. č. 1334/8 
-pozemek p. p. č. 1334/9 
-pozemek p. p. č. 1334/10 
-pozemek p. p. č. 1334/11 
-pozemek p. p. č. 1335/40 
-pozemek p. p. č. 1335/41 
-pozemek p. p. č. 1335/42 
-pozemek p. p. č. 1335/37 
-pozemek p. p. č. 1335/38 
-pozemek p. p. č. 1335/39 
-pozemek p. p. č. 1336/14 
-pozemek p. p. č. 1336/15 
-pozemek p. p. č. 1336/16 
-pozemek p. p. č. 1336/17 
-pozemek p. p. č. 1336/18 
-pozemek p. p. č. 1336/20 
-pozemek p. p. č. 1336/21 
-pozemek p. p. č. 1336/22 
-pozemek p. p. č. 1339/55 
-pozemek p. p. č. 1339/56 
-pozemek p. p. č. 1339/57 
-pozemek p. p. č. 1340/124 
-pozemek p. p. č. 1340/125 
-pozemek p. p. č. 1340/126 
-pozemek p. p. č. 1340/127 
-pozemek p. p. č. 1340/128 
-pozemek p. p. č. 1340/129 
-pozemek p. p. č. 1366/31 
-pozemek p. p. č. 1366/32 
-pozemek p. p. č. 1366/33 
-pozemek p. p. č. 1366/34 
-pozemek p. p. č. 1366/35 
-pozemek p. p. č. 1366/36 
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-pozemek p. p. č. 1366/37 
-pozemek p. p. č. 1366/38 
-pozemek p. p. č. 1433/1 
-pozemek p. p. č. 1433/2 
-pozemek p. p. č. 1458 
-pozemek p. p. č. 1463 
vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

do vlastnictví OAMP Hall 2 s.r.o., se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČO: 078 99 505 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 42.755.566,40 Kč + DPH ve výši 8.978.668,94 Kč 
a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

za podmínky souhlasu správce programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu 

  
6) souhlasí 
  

s návrhem prodat: 
- pozemek parc. č. 1122/73 
- pozemek parc. č. 1122/74 
- pozemek parc. č. 1122/75 
- pozemek parc. č. 1122/77 
- pozemek parc. č. 1122/71 
- pozemek parc. č. 1122/72 
- pozemek parc. č. 1129/42 
- pozemek parc. č. 1129/43 
- pozemek parc. č. 1129/44 
- pozemek parc. č. 1129/45 
- pozemek parc. č. 1129/47 
- pozemek parc. č. 1129/48 
vše v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice 

- pozemek p. p. č. 1366/30 
- pozemek p. p. č.  1367/6 
oba v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

do vlastnictví OAMP Hall 3 s.r.o., se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČO: 078 99 556 
za dohodnutou kupní cenu ve výši  20.018.803,20 Kč + DPH ve výši   4.203.948,67 Kč 
a s návrhem uzavřít kupní  smlouvu dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

za podmínky souhlasu správce programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu 
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7) souhlasí 
  

s návrhem prodat: 
-pozemek p. p. č. 1329/5 
-pozemek p. p. č. 1329/6 
-pozemek p. p. č. 1329/7 
-pozemek p. p. č. 1329/8 
-pozemek p. p. č. 1329/10 
-pozemek p. p. č. 1332/58 
-pozemek p. p. č. 1332/59 
-pozemek p. p. č. 1332/60 
-pozemek p. p. č. 1332/61 
-pozemek p. p. č. 1332/62 
-pozemek p. p. č. 1332/63 
-pozemek p. p. č. 1332/64 
-pozemek p. p. č. 1332/65 
-pozemek p. p. č. 1332/66 
-pozemek p. p. č. 1332/67 
-pozemek p. p. č. 1332/68 
-pozemek p. p. č. 1332/69 
-pozemek p. p. č. 1332/20 
-pozemek p. p. č. 1332/55 
-pozemek p. p. č. 1332/56 
-pozemek p. p. č. 1332/57 
-pozemek p. p. č. 1338/23 
-pozemek p. p. č. 1339/58 
-pozemek p. p. č. 1339/59 
-pozemek p. p. č. 1339/60 
-pozemek p. p. č. 1340/130 
-pozemek p. p. č. 1467/29 
-pozemek p. p. č. 1467/18 
-pozemek p. p. č. 1467/27 
-pozemek p. p. č. 1467/28 
-pozemek p. p. č. 1467/19 
-pozemek p. p. č. 1467/26 
-pozemek p. p. č. 1524/1 
-pozemek p. p. č. 1524/2 
-pozemek p. p. č. 1467/17 
-pozemek p. p. č. 1332/19 
-pozemek p. p. č. 1523 
vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov  

do vlastnictví OAMP Hall 4 s.r.o., se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava, IČO: 078 99 670 
za dohodnutou kupní cenu ve výši  17.146.444,80Kč +  DPH ve výši  3.600.753,40 Kč 
a s návrhem uzavřít kupní  smlouvu dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

za podmínky souhlasu správce programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu  
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8) souhlasí 
  

s návrhem  uzavřít  „Smlouvu o zřízení práva stavby” k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 

- část pozemku parc. č. 1122/57 o výměře 3953 m2, označená jako pozemek parc. č. 1122/57 
- část pozemku parc. č. 1122/57 o výměře 534 m2, označená jako pozemek parc. č. 1122/92 
- část pozemku parc. č. 1122/57 o výměře 12279 m2, označená jako pozemek parc. č. 1122/93 
vše v  k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, dle geometrického plánu č. 2156-240/2019 vyhotovený 
v roce 2019 
a 
- část pozemku p. p. č. 1316/2 o výměře 150 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1316/2 
- část pozemku p. p. č. 1316/2 o výměře 42 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1316/3 
- část pozemku p. p. č.  1324/2 o výměře 715 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1324/2 
- část pozemku p. p. č.  1324/2 o výměře 149 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1324/3 
- část pozemku p. p. č.  1325/2 o výměře 35843 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1325/2 
- část pozemku p. p. č.  1325/2 o výměře 370 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1325/12 
- část pozemku p. p. č.  1325/2 o výměře 2302 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1325/13 
- část pozemku p. p. č.  1325/2 o výměře 5695 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1325/14 
- část pozemku p. p. č.  1325/2 o výměře 4579 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1325/15 
- část pozemku p. p. č. 1325/4 o výměře 1959 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1325/10 
- část pozemku p. p. č.  1325/4 o výměře 372 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1325/11 
- část pozemku p. p. č. 1328/1 o výměře 714 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1328/1 
- část pozemku p. p. č.  1328/1 o výměře 7 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1328/7 
- část pozemku p. p. č.  1328/1 o výměře 139 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1328/8 
- část pozemku p. p. č.  1328/2 o výměře 54 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1328/5 
- část pozemku p. p. č.  1328/2 o výměře 9 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1328/6 
- část pozemku p. p. č.  1329/1 o výměře 22830 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1329/1 
- část pozemku p. p. č.  1329/1 o výměře 6432 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1329/20 
- část pozemku p. p. č. 1329/1 o výměře 174 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1329/22 
- část pozemku p. p. č.  1329/4 o výměře 178 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1329/23 
- část pozemku p. p. č.  1329/4 o výměře 876 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1329/24 
- část pozemku p. p. č.  1331/2 o výměře 15472 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1331/2 
- část pozemku p. p. č.  1331/2 o výměře 21 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1331/59 
- část pozemku p. p. č.  1331/2 o výměře 265 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1331/60 
- část pozemku p. p. č.  1331/8 o výměře 2435 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1331/8 
- část pozemku p. p. č.  1331/8 o výměře 1527 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1331/54 
- část pozemku p. p. č.  1331/8 o výměře 7 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1331/56 
- část pozemku p. p. č.  1331/9 o výměře 147 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1331/57 
- část pozemku p. p. č.  1331/9 o výměře 24 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1331/58 
- část pozemku p. p. č.  1331/10 o výměře 1436 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1331/61 
- část pozemku p. p. č. 1331/10 o výměře 285 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1331/62 
- část pozemku p. p. č. 1331/14 o výměře 68 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1331/52 
- část pozemku p. p. č. 1331/14 o výměře 19 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1331/53 
- část pozemku p. p. č. 1332/2 o výměře 2534 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1332/2 
- část pozemku p. p. č.  1332/2 o výměře 267 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1332/111 
- část pozemku p. p. č.  1332/3 o výměře 1708 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1332/3 
- část pozemku p. p. č. 1332/3 o výměře 22 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1332/109 
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- část pozemku p. p. č.  1332/3 o výměře 120 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1332/110 
- část pozemku p. p. č.  1332/23 o výměře 137 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1332/107 
- část pozemku p. p. č.  1332/23 o výměře 24 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1332/108 
- část pozemku p. p. č.  1332/24 o výměře 135 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1332/114 
- část pozemku p. p. č. 1332/24 o výměře 748 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1332/115 
- část pozemku p. p. č.  1332/28 o výměře 326 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1332/112 
- část pozemku p. p. č.  1332/28 o výměře 2188 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/113 
- část pozemku p. p. č.  1366/13 o výměře 932 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1366/13 
- část pozemku p. p. č.  1366/13 o výměře 28 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1366/46 
- část pozemku p. p. č. 1366/13 o výměře 273 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1366/47 
- část pozemku p. p. č.  1366/17 o výměře 147 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1366/17 
- část pozemku p. p. č.  1366/17 o výměře 6 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1366/45 
- část pozemku p. p. č. 1367/1 o výměře 546 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1367/1 
- část pozemku p. p. č. 1367/1 o výměře 26 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1367/10 
- část pozemku p. p. č. 1367/1 o výměře 38 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1367/11 
- část pozemku p. p. č. 1442 o výměře 33 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1442/5 
- část pozemku p. p. č. 1451 o výměře 21 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1451/5 
dle GP č. č. 1376-241/2019 vyhotovený v roce 2019 
- pozemek p. p. č. 1454 
- pozemek p. p. č. 1438 
- pozemek p. p. č. 1439 
- pozemek p. p. č. 1432 
- pozemek p. p. č. 1323 
- pozemek p. p. č. 1325/3 
- pozemek p. p. č. 1455 
- pozemek p. p. č. 1367/2 
vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

se společností OAMP Hall 5 s.r.o., IČO: 078 99 726, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu  

  
9) souhlasí 
  

s návrhem  uzavřít  „Smlouvu o zřízení práva stavby” k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 
- část pozemku p. p. č. 1366/17 o výměře 37 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1366/44 
dle GP dle GP č. 1373-157a/2019 vyhotovený v roce 2019 
- pozemek p. p. č. 1367/2 
oba v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 
a 
- část pozemku p. p. č. 1331/11 o výměře 707 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1331/51 
- část pozemku p. p. č. 1332/25 o výměře 4 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/25 
- část pozemku p. p. č.  1332/25 o výměře 356 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1332/105 
- část pozemku p. p. č.  1332/29 o výměře 995 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1332/29 
- část pozemku p. p. č.  1332/29 o výměře 7850 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1332/104 
- část pozemku p. p. č.  1336/1 o výměře 6764 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1336/1 
- část pozemku p. p. č.  1336/1 o výměře 13284 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1336/29 
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- část pozemku p. p. č.  1336/7 o výměře 1696 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1336/32 
- část pozemku p. p. č.  1336/19 o výměře 1400 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1336/19 
- část pozemku p. p. č.  1339/5 o výměře 93 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1339/107 
- část pozemku p. p. č. 1339/38 o výměře 2556 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1339/38 
- část pozemku p. p. č.  1339/38 o výměře 16204 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1339/106
- část pozemku p. p. č. 1340/21 o výměře 139 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1340/156 
- část pozemku p. p. č.  1340/26 o výměře 1099 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1340/26 
- část pozemku p. p. č.  1340/26 o výměře 4492 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1340/146 
- část pozemku p. p. č.  1340/27 o výměře 2168 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1340/27 
- část pozemku p. p. č.  1340/27 o výměře 1918 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1340/150 
- část pozemku p. p. č.  1340/28 o výměře 1086 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1340/28 
- část pozemku p. p. č.  1340/28 o výměře 2870 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1340/149 
- část pozemku p. p. č.  1340/92 o výměře 246 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1340/92 
- část pozemku p. p. č.  1340/92 o výměře 562 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1340/158 
- část pozemku p. p. č.  1340/96 o výměře 19 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1340/145 
- část pozemku p. p. č.  1340/99 o výměře 189 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1340/152 
- část pozemku p. p. č.  1366/20 o výměře 11 m2, označená jako pozemek p. p. č.  1366/42 
- část pozemku p. p. č. 1366/20 o výměře 1113 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1366/43 
- část pozemku p. p. č. 1459 o výměře 2 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1459/4 
dle GP č. 1373-157b/2019 vyhotovený v roce 2019 

- pozemek p. p. č. 1334/2 
- pozemek p. p. č. 1335/2 
- pozemek p. p. č. 1340/105 
- pozemek p. p. č. 1340/106 
- pozemek p. p. č. 1340/104 
- pozemek p. p. č. 1340/103 
- pozemek p. p. č. 1429/3 
- pozemek p. p. č. 1340/102 
- pozemek p. p. č. 1339/41 
- pozemek p. p. č. 1336/8 
- pozemek p. p. č. 1336/9 
- pozemek p. p. č. 1340/100 
- pozemek p. p. č. 1340/101 
- pozemek p. p. č. 1332/31 
- pozemek p. p. č. 1332/30 
- pozemek p. p. č. 1332/26 
- pozemek p. p. č. 1332/27 
- pozemek p. p. č. 1331/13 
- pozemek p. p. č 1331/12 
- pozemek p. p. č. 1366/24 
- pozemek p. p. č. 1366/22 
- pozemek p. p. č. 1441/5 
- pozemek p. p. č. 1366/23 
- pozemek p. p. č. 1441/1 
- pozemek p. p. č. 1367/2 
vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
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a 
- část pozemku parc. č. 1122/76 o výměře 670 m2, označená jako pozemek parc. č. 1122/76 
- část pozemku parc. č. 1122/76 o výměře 1344 m2, označená jako pozemek parc. č. 1122/88 
- část pozemku parc. č. 1129/6 o výměře 267 m2, označená jako pozemek parc. č. 1129/6 
- část pozemku parc. č. 1129/6 o výměře 5570 m2, označená jako pozemek parc. č. 1129/52 
dle GP č. 2144-159/2019 vyhotovený v roce 2019 
- pozemek parc. č. 1128/3 
- pozemek parc. č. 1129/32 
- pozemek parc. č. 1127/5 
- pozemek parc. č. 1127/4 
- pozemek parc. č. 1129/31 
- pozemek parc. č. 1129/30 
- pozemek parc. č. 1122/58 
vše v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice 

se společností OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., IČO: 289 38 186, se sídlem 
28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  
10) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) až 9) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.11.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 28 
Úprava rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 02611/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4122, ÚZ 13307, ORJ 120 o 279 tis. Kč (A.1.) 

- běžné výdaje 
(B.1.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5137, ÚZ 1020 o 1 856 tis. Kč 
                                            pol. 5139, ÚZ 1020 o 83 tis. Kč 
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na § 5311, pol. 5139, ÚZ 1020, ORJ 270 o 200 tis. Kč 
na § 6171, pol. 5169, ORJ 136 o 500 tis. Kč (C.3.) 
na § 2141, pol. 5164, ORJ 221 o 10 tis. Kč (C.4.) 
na § 6409, pol. 5909, ORJ 137 o 200 tis. Kč (C.5.) 
  

- kapitálové výdaje 
na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 7381 o 410 tis. Kč (C.1.) 
(C.2.) na ORJ 230, § 4357, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6062 o 896 tis. Kč 
                               § 3741, pol. 6121, org. 8218 o 5 216 tis. Kč 
                                                             ÚZ 1080, org. 8218 o 3 900 tis. Kč 
                               § 3612, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8189 o 693 tis. Kč 
                                                             org. 8189 o 464 tis. Kč 
                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3220 o 713 tis. Kč 
                                                             org. 3220 o 932 tis. Kč 
                               § 3392, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8202 o 255 tis. Kč 
                               § 4357, pol. 6121, ÚZ 107517969, org. 6050 o 7 758 tis. Kč 
                                                             ÚZ 107117968, org. 6050 o 456 tis. Kč 
                                                             ÚZ 107100000, org. 6050 o 913 tis. Kč 
                                § 2219, pol. 6121, org. 3192 o 121 tis. Kč 
                                § 3699, pol. 6121, org. 8216 o 3 830 tis. Kč 
                                                              ÚZ 95, org. 8216 o 61 tis. Kč 
                                § 3322, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8211 o 485 tis. Kč 
                                § 2321, pol. 6121, org. 7417 o 158 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 
na § 3529, pol. 5336, ÚZ 13307 ORJ 170, org. 4245 o 279 tis. Kč (A.1.) 

z v y š u j e 

- financování 

na pol. 8115, ÚZ 1020, ORJ 120 o 1 939 tis. Kč (B.1.) 
                                                     o 200 tis. Kč (B.2.) 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 506 tis. Kč (E.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
(C.3.) na ORJ 136, § 1014, pol. 5152, org. 4271 o 281 tis. Kč 
                               § 2339, pol. 5139 o 27 tis. Kč 
                                            pol. 5169 o 4 tis. Kč 
                               § 3412, pol. 5139, ÚZ 3412 o 20 tis. Kč 
                               § 3639, pol. 5137 o 100 tis. Kč 
                               § 6171, pol. 5164 o 68 tis. Kč 
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na § 2141, pol. 5194, ORJ 221 o 10 tis. Kč (C.4.) 
na § 3639, pol. 5909, ORJ 137 o 200 tis. Kč (C.5.) 

- kapitálové výdaje 
na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7355 o 410 tis. Kč (C.1.) 
(C.2.) na ORJ 230, § 4357, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6057 o 896 tis. Kč 
                               § 3311, pol. 6121, org. 8203 o 216 tis. Kč 
                               § 3639, pol. 6121, org. 8172 o 5 000 tis. Kč 
                                                             ÚZ 1080, org. 8172 o 3 900 tis. Kč 
                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3138 o 354 tis. Kč 
                                                                         org. 3153 o 69 tis. Kč 
                                                                         org. 3176 o 270 tis. Kč 
                                                             org. 3257 o 364 tis. Kč 
                                                             org. 3271 o 100 tis. Kč 
                   § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3115 o 200 tis. Kč 
                                                             org. 3140 o 133 tis. Kč 
                                                             org. 3222 o 380 tis. Kč 
                   § 2219, pol. 6121, org. 3212 o 932 tis. Kč 
                   § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3193 o 255 tis. Kč 
                   § 3745, pol. 6121, org. 5054 o 645 tis. Kč 
                   § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3193 o 1 212 tis. Kč 
                                                 org. 3193 o 1 000 tis. Kč 
                   § 3412, pol. 6121, org. 8194 o 2 000 tis. Kč 
                                      ÚZ 1080, org. 8194 o 770 tis. Kč 
                   § 3639, pol. 6121, org. 8248 o 2 500 tis. Kč 
                                                 org. 8249 o 1 000 tis. Kč 
                   § 6409, pol. 6901 o 121 tis. Kč 
                   § 3522, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6207 o 61 tis. Kč 
                                                 org. 6223 o 54 tis. Kč 
                                                 org. 6228 o 74 tis. Kč 
                   § 4357, pol. 6121, org. 6022 o 500 tis. Kč 
                   § 6409, pol. 6901, org. 8064 o 3 202 tis. Kč 
                   § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3272 o 469 tis. Kč 
                   § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3228 o 16 tis. Kč 
                   § 2321, pol. 6121, org. 7366 o 158 tis. Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
(E.1.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 614 o 354 tis. Kč 
                                                                             org. 607 o 152 tis. Kč 

Městský obvod Nová Ves (E.1.) 
- sníží převody mezi statutárním měwtem a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 614 o 354 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje na akci Parkoviště Na Lánech 
na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ3500, org. 14xxxxx000000 o 354 tis. Kč 
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Městský obvod Vítkovice (E.1.) 
- sníží převody mezi statutárním měwtem a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 607 o 152 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje na akci Revitalizace BD Syllabova 
na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 07xxxxx000000 o 152 tis. Kč  

  
2) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.11.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 54 
Návrh na uzav ření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouv ě o poskytnutí 
účelové dotace z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy s obchodní 
spole čností VÍTKOVICE ARÉNA, a. s. 
  
Usnesení číslo: 02612/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
45 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 3860/2018/ŠaS  mezi statutárním městem Ostravou 
a obchodní společností VÍTKOVICE ARÉNA,  a.s., Ruská 3077/135, Ostrava-Zábřeh, 
PSČ 700 30, IČO 25911368, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižují neinvestiční transfery na ORJ 161 
na § 3412, pol. 5213, ORG 4261 o 5 263 tis. Kč 
zvyšují investiční transfery na ORJ 161 
na § 3412, pol. 6313, ORG 4261 o 5 263 tis. Kč  
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3) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 13.11.2019
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 1 
Žádost o mimo řádnou dotaci spolku KARATE TYGR SHOTOKAN, z. s. 
  
Usnesení číslo: 02613/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 20 tis. Kč spolku KARATE TYGR SHOTOKAN, z. s., 
IČO: 26537281, se sídlem Jaselská 1158/7 , 708 00 Ostrava - Poruba, na realizaci projektu 
„Podpora účasti xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na MS WKF 2019” 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. 2 předloženého 
materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7103, ORJ 161 o 20 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

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

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 2 
Návrh na uzav ření dodatk ů k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 
účelové dotace z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02614/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 3074/2019/ŠaS, se spolkem TJ Sokol Koblov 
z. s., se sídlem Na Skotnici 19/23, Koblov, 71100 Ostrava, IČO: 45234191, 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 3075/2019/ŠaS, se spolkem Tělovýchovná 
jednota Ostrava, se sídlem Varenská 3098/40A, 70200, Ostrava, IČO: 00561916, 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují investiční transfery 
na § 3412, pol. 6313, ORG 4262, ORJ 161 o 6 580 tis. Kč 

zvyšují investiční transfery 
na § 3419, pol. 6322, ORJ 161 o 6 580 tis. Kč 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města  

zrušit body 3) a 4) svého usnesení č. 0340/ZM1822/6 ze dne 22. 5. 2019, kterými se ukládá radě 
města zapracovat investiční projekty spolků TJ Sokol Koblov z.s. a Tělovýchovné jednoty 
Ostrava do návrhu kapitálového rozpočtu SMO na rok 2020 
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5) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodu 1) - 4) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 13.11.2019
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 41 
Akceptace podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z  Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzd ělávání a p řijetí dotace pro projekt Rozvoj 
rovného p řístupu ke vzd ělávání ve m ěstě Ostrava III, reg. číslo 
CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577 
  
Usnesení číslo: 02615/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 00459/RM1822/8 
k usnesení č. 02045/RM1822/30 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o přijetí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa PO 3: Rovný 
přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, na realizaci 
projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III, reg. číslo 
CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577 od poskytovatele Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, IČO: 00022985, sídlo: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, dle podmínek 
přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru školství a sportu 
zabezpečit veškeré potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.12.2022
 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 57 
Schválení vystavení objednávky pro zajišt ění reklamních p ředmětů 
k propagaci Mistrovství sv ěta IIHF v ledním hokeji junior ů 2020 
  
Usnesení číslo: 02616/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

vystavení objednávky k zajištění reklamních předmětů k propagaci Mistrovství světa IIHF 
v ledním hokeji juniorů 2020 na Unity!cx s.r.o., se sídlem Pod Lázní 1028/12, 140 00 Praha 4, 
IČO: 28519876, DIČ: CZ28519876, za cenu 182.430,00 Kč vč. DPH 

  
2) pověřuje 
  

vedoucí odboru školství a sportu  
podpisem objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 05.11.2019
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Ostravské sportovní hry - propaga ční předměty”, 
poř. č. 194/2019 
  
Usnesení číslo: 02617/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se : 
- snižují běžné výdaje na: 
ORJ 161, § 3419, pol. 5169 o            442 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje na: 
ORJ 161, § 3419, pol. 5139 o            442 tis. Kč 

  
2) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na dodání 
propagačních předmětů v rámci projektu Ostravské sportovní hry se společností: 
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VELA CZECH, s.r.o. 
se sídlem: Svatoplukova 2771/1, Vítkovice, 703 00 Ostrava 
IČO: 26819643 

za cenu nejvýše přípustnou 364.777,80 Kč bez DPH 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.11.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 49 
Návrh na vy řazení a likvidaci neupot řebitelných movitých v ěcí 
statutárního m ěsta Ostravy, p ředaného k hospoda ření právnické osob ě 
Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p říspěvková organizace, 
IČO 70631816, se sídlem: Bohumínská 1056/71, 710 00 O strava - Slezská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02618/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných movitých věcí statutárního města Ostravy, 
předaných k hospodaření právnické osobě Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO 70631816, se sídlem: Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava -
Slezská Ostrava, v celkové pořizovací ceně 1.129.469,26 Kč (příloha č. 1 předloženého 
materiálu) 

  
2) jmenuje 
  

členy likvidační komise k likvidaci movitých věcí: 

Předseda: Ladislav Reha (ved. provozního útvaru) 

Členové: 

• Lea Halušková (ved. stravovacího útvaru) 
• Jozefína Rucká (majetkový odbor MMO) 
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3) ukládá 
  

předsedovi komise 
vyhotovit zápis o provedení likvidace movitých věcí 

  
 Vyřizuje: Ladislav Reha, T: 26.11.2019
 ved. provozního útvaru 
  

 
RM_M 30 
Žádost o poskytnutí neinvesti ční účelové dotace v oblasti kultury 
pro rok 2019 
  
Usnesení číslo: 02619/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 1243/ZM1418/19 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury z rozpočtu statutárního 
města Ostrava pro rok 2019 příjemci dotace uvedenému v příloze č. 1  předloženého materiálu, 
a to ve výši uvedené v příloze č. 1, dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi statutárním městem 
Ostrava a příjemcem neinvestiční účelové dotace uvedeným v tomto bodě usnesení 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 
neinvestiční transfery 
na § 3316, pol. 5212, ÚZ 7101, ORJ 160                                     o   30 tis. Kč 
na § 3392, pol. 5901, ÚZ 7030, ORJ 160                                     o 100 tis. Kč 

- z v š u j í 
neinvestiční transfery 
na § 3311, pol. 5221, ÚZ 7101, ORJ 160                                      o 130 tis. Kč  
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3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města dne 
13. 11. 2019 k rozhodnutí a ke schválení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 13.11.2019
 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
  

 
RM_VZ 2 
Vystavení objednávky v ůči spole čnosti AUTOCONT a.s. na ro ční 
předplatné licencí Office 365 E3 
  
Usnesení číslo: 02620/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky  na roční předplatné licencí 
Office 365 E3 od společnosti AUTOCONT a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 04308697 za cenu nejvýše přípustnou 283 140,- Kč bez DPH 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu  

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 29.11.2019
 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
  

 
RM_M 8 
Poskytnutí účelové neinvesti ční dotace Zdravotnímu ústavu se sídlem 
v Ostrav ě na pokrytí náklad ů spojených s provozem m ěřícího vozu a p ěti 
automatických m ěřících stanic monitorujících kvalitu ovzduší 
  
Usnesení číslo: 02621/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 
Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě, IČO: 710 09 396, Partyzánské náměstí 2633/7, 702 00 
Ostrava ve výši dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, na pokrytí nákladů spojených 
s provozem měřícího vozu a pěti automatických měřících stanic a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava a Zdravotním ústavem 
se sídlem v Ostravě 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 13.11.2019
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 12 
Žádost o poskytnutí ú čelového neinvesti čního transferu z Fondu 
životního prost ředí na realizaci projektu „Výsadba strom ů ve Staré B ělé“
  
Usnesení číslo: 02622/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí ve výši 74,8 % 
z celkových nákladů na realizaci projektu „Výsadbu stromů ve Staré Bělé“, maximálně však 
83 000 Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

u statutárního města Ostravy 

- zvyšují daňové příjmy 

pol. 1333, ORG 5999, ORJ 120 .................................................. o 83 tis. Kč 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 508 ....................... o 83 tis. Kč 
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u městského obvodu Stará Bělá 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 508 ....................................... o 83 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ......................................................... o 83 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.11.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 11 
Změna statut ů Fondu pro kanalizace a Fondu pro vodovody 
  
Usnesení číslo: 02623/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o změně statutů Fondu pro kanalizace a Fondu pro vodovody dle přílohy č. 1 
a přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí změnu statutů Fondu pro kanalizace a Fondu 
pro  vodovody dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek, T: 13.11.2019
 vedoucí odboru investičního 
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RM_M 17 
Návrh na uzav ření smluvních vztah ů s ČEZ Distribuce, a.s. v souvislosti 
se stavbami odboru investi čního zahrnutými do kapitálového rozpo čtu 
statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02624/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního 
zařízení č. Z_S14_12_8120071064 rámci akce ORG 7093 Kanalizace Hrušov se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
2) rozhodla 
  

o uzavření dohody o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky 
distribučního zařízení č. 8120036129 v rámci akce Průmyslová zóna Hrušov se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
IČO: 24729035, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření dohody o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 
elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 14_SOBS02_4121009849 v rámci akce 
ORG 8147 Technická a dopravní infrastruktura oblast Lužná - Závadova, 
Hrabová  se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 
PSČ 405 02, IČO: 24729035, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 18 
Výjezdní zasedání komise investi ční, architektury a rozvoje m ěsta 
  
Usnesení číslo: 02625/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

program výjezdního zasedání komise investiční, architektury a rozvoje města 
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2) schvaluje 
  

konání výjezdního zasedání komise investiční, architektury a rozvoje města dne 8. 11. 2019 
v rozsahu důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

uvolnění finančních prostředků k pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s konáním výjezdního 
zasedání mimo město Ostravu ve výši 25.190,- Kč s DPH 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 06.11.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 50 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke Smlouv ě o dílo z d ůvodu vzniku 
víceprací v rámci stavby „Náb řeží Ostravice - lokalita most 
Miloše Sýkory - stavba č. 2.3 úpravy u lod ěnice” 
  
Usnesení číslo: 02626/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3347/2018/OI/VZKÚ z důvodu změny rozsahu 
(víceprací), ceny díla a platebních podmínek v rámci stavby „Nábřeží Ostravice - lokalita most 
Miloše Sýkory - stavba č. 2.3 úpravy u loděnice” se zhotovitelem TALPA - RPF, s.r.o., 
Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava, IČO 64615391, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 3 
Oznámení o konání ve řejného projednání návrhu Zm ěny č. 1 Územního 
plánu Hlu čína 
  
Usnesení číslo: 02627/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

text odpovědi k oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu 
Hlučína dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 51 
Regresní úhrada České republice - Ministerstvu pro místní rozvoj 
  
Usnesení číslo: 02628/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

dosavadní postup Magistrátu města Ostravy při vyřizování výzvy k regresní úhradě 
dle přílohy  č. 1 předloženého materiálu, a to způsobem dle důvodové zprávy a dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu 

  
2) pověřuje 
  

Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu 
zajištěním zaplacení regresní úhrady Ministerstvu pro místní rozvoj ČR  ve výši 94.112,90 Kč 
na účet č. 19-629001/0710 s poznámkou pro příjemce 57Co75/2019 za podmínky, že bude 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR prokázáno zaplacení soudem uložené částky 

  
3) ukládá 
  

Magistrátu  města Ostravy, útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
informovat Ministerstvo pro místní rozvoj  ČR o usnesení rady města dle bodu 2) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 29.11.2019
 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
  
4) pověřuje 
  

Magistrát  města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu 
po zaplacení oznámit  pojistnou událost České pojišťovně, a.s. prostřednictvím makléřské 
společnosti SATUM CZECH, s. r. o., IČO 25373951 
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RM_M 52 
Návrh na neposkytnutí mimo řádné neinvesti ční dotace z Programu 
na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských 
staveb z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02629/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí mimořádné neinvestiční dotace na zachování a obnovu kulturních 
památek a významných městských staveb z rozpočtu statutárního města Ostravy 

Římskokatolické farnosti Ostrava - Hrušov, Divišova 228/15, 711 00  Ostrava, IČO: 45210462 -
kostel sv. Františka a Viktora, částka 130.000,- Kč 

Římskokatolické farnosti Šilheřovice, Na Zkratce 33, 747 15  Šilheřovice, IČO: 47810360 -
kaple sv. Petra a Pavla v Antošovicích, částka 261.800,- Kč  

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 13.11.2019
 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
  

 
RM_M 31 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrá lním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 02630/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc. č. 2256/8 -
orná půda, k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava) s umístěním stavby „Oplocení a bazén k rodinnému 
domu na parc. č. 814, k. ú. Krásné Pole” pro žadatele stavby: MPA ProjektStav s.r.o., se sídlem 
Ocelářská 340/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice, na základě plné moci zmocnitelů: 
Ing. Alexandra Kloubka, bytem Struhlovsko 1415, Hranice a Ing. Jarmily Kloubkové, bytem 
Hlavní třída 557/89, Poruba, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc. č. 778/189 
- ostatní plocha, jiná plocha a pozemek parc. č.753/14 - zahrada, k. ú. Petřkovice, obec Ostrava, 
s umístěním stavby „Ostrava-Petřkovice 753/7, NNk” pro žadatele stavby: PROFI PROJEKT 
s.r.o., se sídlem COLLO louky 126, 738 02 Frýdek - Místek, na základě plné moci zmocnitele: 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil vyhotovení příslušných souhlasů se stavbami dle bodu 1a) a 1b) tohoto usnesení a s tím 
spojené veškeré úkony 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 08.11.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu souhlasů se stavbami dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 08.11.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 32 
Kácení d řevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02631/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s kácením 23 ks vrb o obvodech kmenů 165 cm, 160 cm, trojkmen 140 cm, 155 cm a 105 cm, 
dvojkmen 100 cm a 110 cm, 240 cm, čtyřkmen 170 cm, 154 cm, 210 cm a 144 cm, dvojkmen 
128 cm a 116 cm, 202 cm, 182 cm, dvojkmen 148 cm a 150 cm, dvojkmen 156 cm a 128 cm, 
trojkmen 84 cm, 122 cm a 116 cm, 142 cm, dvojkmen 144 cm a 80 cm, dvojkmen 124 cm 
a 90 cm, dvojkmen 118 cm a 120 cm, 120 cm, 125 cm, 121 cm, trojkmen 172 cm, 80 cm 
a 200 cm, šestikmen 180 cm, 160 cm, 80 cm, 110 cm, 60 cm a 50 cm, dvojkmen 140 cm a 90 cm, 
trojkmen 140 cm, 80 cm a 100 cm, rostoucích na pozemcích parc. č. 4704/1 - trvalý trávní 
porost, 4704/28 - trvalý trávní porost, 4828 - trvalý trávní porost, 4832 - trvalý trávní porost, 
v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil vyhotovení a podání žádosti o povolení kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany 
přírody dle bodu 1) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 08.11.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 08.11.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 34 
Návrh na sv ěření nákladních automobil ů ALKE AT X 340 EDH N1/2,5- 3,5t 
na elektrický pohon m ěstským obvod ům 
  
Usnesení číslo: 02632/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

a) označit  nákladní automobil ALKE AT X 340 EDH N1/2,5-3,5 t  na elektrický pohon, 
VIN: ZA9ACA29393K87763, RZ: EL 574AC,  inventární číslo 184764/MMO, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Hrabová 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu „Protokolu o předání a převzetí hmotného majetku” na městský obvod  Hrabová 
dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 29.11.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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3) rozhodla 
  

označit  nákladní automobil ALKE AT X 340 EDH N1/2,5-3,5 t na elektrický pohon, 
VIN: ZA9ACA29393K87765, RZ: EL 575AC,  inventární  číslo 184766/MMO, jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu  Krásné Pole 

  
4) zmocňuje 
  vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu „Protokolu o předání a převzetí hmotného majetku” na městský obvod  Krásné Pole 
dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 29.11.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
5) rozhodla 
  

označit  nákladní automobil ALKE AT X 340 EDH N1/2,5-3,5 tna elektrický pohon, 
VIN: ZA9ACA29393K87764,  inventární  číslo 184874/MMO, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu  Nová Ves 

  
6) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu „Protokolu o předání a převzetí hmotného majetku” na městský obvod  Nová Ves 
dle bodu 5) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 29.11.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
7) rozhodla 
  

označit nákladní automobil ALKE AT X 340 EDH N1/2,5-3,5 t na elektrický pohon, VIN: 
ZA9ACA29393K87769, RZ: EL 578AC, inv. číslo 184906/MMO, jakož to majetek 
svěřený městskému obvodu Stará Bělá 

  
8) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu „Protokolu o předání a převzetí hmotného majetku” na městský obvod  Stará Bělá 
dle bodu 7) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 29.11.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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9) rozhodla 
  

označit nákladní automobil ALKE AT X 340 EDH N1/2,5-3,5 t na elektrický pohon, 
VIN: ZA9ACA29393K87766, RZ: EL 577AC, inv. číslo 185111/MMO, jakož to majetek 
svěřený městskému obvodu  Radvanice a Bartovice 

  
10) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu „Protokolu o předání a převzetí hmotného majetku” na městský obvod  Radvanice 
a Bartovice dle bodu 9) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 29.11.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 33 
Kontrola pln ění usnesení rady m ěsta za období srpen a zá ří 2019 
  
Usnesení číslo: 02633/RM1822/38 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

předloženou kontrolu s tím, že: 

a) usnesení dle přílohy č. 1 až 3 předloženého materiálu jsou splněna a vyřazují se z dalšího 
sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 4 a 5 předloženého materiálu ponechává ve sledování 

  
 

• Tisková oprava - 
Tisková oprava k usnesení rady m ěsta č. 02314/RM1822/34 
ze dne 1.  10.  2019 v bod ě 2) 
 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) Chybné znění: 
  

doporučuje 
 
zastupitelstvu města 
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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 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 planém znění 

  
2) Správné znění: 
  

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. 2876/8   orná půda, 
parc. č. 2876/6   orná půda, 
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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 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 planém znění 

  
 

 

 


