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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 14.04.2020 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

03634/RM1822/55 RM_M 0 Schválení programu 55. schůze rady města konané 

dne 14.04.2020 

35 

03635/RM1822/55 RM_M 1 Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti 

08 

03636/RM1822/55 RM_M 2 Návrh dodatku č. 13 ke zřizovací listině právnické 

osoby Zoologická zahrada a botanický park 

Ostrava, p.o. 

08 

03637/RM1822/55 RM_M 3 Návrh na záměr města pronajmout pozemek 

v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

08 

03638/RM1822/55 RM_M 4 Odstranění tramvajové smyčky Výstaviště, 

ETAPA 2 - návrh Dodatku č. 1 

05 

03639/RM1822/55 RM_M 5 Návrh na souhlas s umístěním podzemní kabelové 

přípojky NN, uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy 

o zřízení věcného břemene k pozemkům ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 

Distribuce, a.s. 

08 

03640/RM1822/55 RM_M 6 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv 

o zřízení služebností k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy pro fyzické osoby 

a DIAMO, státní podnik 

08 

03641/RM1822/55 RM_M 7 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 

zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti pro oprávněné: T-Mobile Czech 

Republic a.s., CETIN a.s. 

08 

03642/RM1822/55 RM_M 8 Přijetí dotace pro projekt „Zavádění 

specializované péče o seniory Domova Magnolie“ 

v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

příspěvkové organizace Domov Magnolie, 

Ostrava-Vítkovice 

41 

03643/RM1822/55 RM_M 9 Voliéra pro kondora - návrh Dodatku č.2 05 

03644/RM1822/55 RM_M 11 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do 

pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene se společností 

GasNet, s.r.o., jako budoucím oprávněným 

a Moravskoslezským krajem, jako investorem 

08 

03645/RM1822/55 RM_M 12 Informace o poskytnutých veřejných podporách za 

rok 2019, probíhajících programech veřejné 

podpory a poskytnutých vyrovnávacích platbách 

za závazek veřejné služby podle rozhodnutí 

2012/21/EU v letech 2018 – 2019 

28 
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03646/RM1822/55 RM_M 13 Předchozí souhlas rady města k výpůjčce 

nemovitostí svěřených městskému obvodu Poruba 

a k nabytí nemovitosti do majetku města 

89 

03647/RM1822/55 RM_M 14 Návrh na záměr města změnit pachtovní smlouvu 

ev. č. 0726/2020/MJ 

08 

03648/RM1822/55 RM_M 15 Uzavření dodatku ke smlouvě příkazní 

ev. č. 0080/2019/ŠaS/VZKÚ k veřejné zakázce 

malého rozsahu “Polytechnické vzdělávání v MŠ 

v ORP Ostrava” 

91 

03649/RM1822/55 RM_M 17 Úprava rozpočtu, schválení odpisového plánu 

příspěvkové organizace Městský ateliér 

prostorového plánování a architektury 

07 

03650/RM1822/55 RM_M 18 Objednávka k zajištění 250 ks potravinových 

balíčků denně pro osoby bez přístřeší na období 

od 15.4.2020 do 14.5.2020 

86 

03651/RM1822/55 RM_M 19 Návrh na poskytnutí mimořádných odměn 

zaměstnancům příspěvkových organizací 

v sociální oblasti, zřízených statutárním městem 

Ostrava, pracujícím na uzavřených odděleních 

v souvislosti s koronavirem COVID-19 

86 

03652/RM1822/55 RM_M 20 Návrh na souhlas s trvalým odnětím pozemku ze 

ZPF v k. ú. Svinov, obec Ostrava. Návrh na 

souhlas s umístěním inženýrských sítí a zpevněné 

plochy do pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, návrh na uzavření smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh 

na uzavření nájemní smlouvy se společností 

PRINTO, spol. s r.o. 

08 

03653/RM1822/55 RM_M 21 Návrh na souhlas vlastníka pozemku s umístěním 

stavby SO 06.2 Páteřní komunikace a zpevněné 

plochy - 2.etapa v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, pro 

společnost CONTERA Investment VIII. s.r.o. ke 

stavebnímu řízení 

08 

03654/RM1822/55 RM_M 22 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 

o výpůjčce ev. č. 1537/2019/MJ a souhlas se 

stavebními úpravami. 

08 

03655/RM1822/55 RM_M 23 Návrh na učinění žádosti o prominutí místního 

poplatku za užívání veřejného prostranství 

28 

03656/RM1822/55 RM_M 24 Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc do 

výše 20 000 Kč pro zmírnění dopadů krizového 

opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 - IV. 

kolo 

38 

03657/RM1822/55 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Kanalizace a ČOV Koblov-

Antošovice I. a II. etapa”, poř. č. 189/2019 

05 

03658/RM1822/55 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu 

a kanalizace Havlíčkovo nábřeží, poř. č. 054/2020 

 

05 
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03659/RM1822/55 RM_VZ 3 Geotechnický dohled stavby “Kanalizace 

splašková Plesná - II. etapa, II. část” uzavření 

smlouvy příkazní k veřejné zakázce malého 

rozsahu 

05 

03660/RM1822/55 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Úprava nivelety dešťové 

kanalizace v ulici Těšínská” poř.č. 029/2020 

05 

03661/RM1822/55 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Skořápka - Městské centrum 

uměleckých terapií”, poř. č. 008/2020 

05 

03662/RM1822/55 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Skořápka - Městské centrum 

uměleckých terapií - TDS+BOZP”, 

poř. č. 018/2020 

05 

03663/RM1822/55 RM_VZ 7 Vystavení objednávky na nákup 20ks 

multifunkčních tiskáren vůči spol. Vidaron a.s. 

83 

03664/RM1822/55 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Oprava kanalizace u hřiště 

v Proskovicích” poř.č. 030/2020 

05 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 16 Konstatování vůči smluvním partnerům 28 

  RM_M 10 Návrh na poskytnutí transferů městským obvodům 

a příspěvků za účelem zabezpečení prevence 

kriminality pro rok 2020 

86 
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RM_M 0 
Schválení programu 55. schůze rady města konané dne 14.04.2020 
  
Usnesení číslo: 03634/RM1822/55 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 55. schůze rady města konané dne 14.04.2020 

  

 
RM_M 1 
Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 03635/RM1822/55 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

kanalizační přípojky včetně výustního objektu k pozemku: 

parc. č. 3247/3 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, 

 

s budoucím oprávněným: 

XXXXX XXXXXXXXXXX, datum narození XX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

inženýrské sítě vodovodní přípojky k pozemku: 

parc. č. 311/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

 

s budoucím oprávněným: 

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXX 

XXXXX, 
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dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

inženýrské sítě jednotné kanalizace a vodovodního řadu k pozemkům: 

parc. č. 1013/70 – ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1013/99 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1254 – zastavěná plocha a nádvoří, 

parc. č. 1256/1 – ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 1261/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

všechny v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

 

s vlastníkem: 

 

Jindrich Plaza Development, s.r.o. 

se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 276 58 899, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 2 
Návrh dodatku č. 13 ke zřizovací listině právnické osoby Zoologická 
zahrada a botanický park Ostrava, p.o. 
  
Usnesení číslo: 03636/RM1822/55 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh dodatku č. 13 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Zoologická 

zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Michálkovická 197,          

710 00 Ostrava, IČO 00373249, kterým se předávají k hospodaření nemovité věci v celkové 

pořizovací ceně 97 817 632,50 Kč, realizované v rámci stavby ” Areál ZOO - energie” uvedené 

v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 13 ke zřizovací listině ze dne 21. 5.2014 právnické osoby Zoologická 

zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 
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3) ukládá 

  
Mgr. Radimu Babincovi, náměstkovi primátora 

 

předložit zastupitelstvu města návrh dodatku č. 13 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 

právnické osoby Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, dle 

přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 20.05.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
4) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal protokol o účetním předání a převzetí nemovitých věcí dle bodu 1) tohoto usnesení za 

podmínky, že zastupitelstvo města schválí dodatek č. 13 dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.05.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 3 
Návrh na záměr města pronajmout pozemek v k. ú. Poruba, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03637/RM1822/55 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout pozemek parc. č. 1058, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře             

97 m2, k. ú. Poruba, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 1 

předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit. 
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RM_M 4 
Odstranění tramvajové smyčky Výstaviště, ETAPA 2 - návrh                        
Dodatku č. 1 
  
Usnesení číslo: 03638/RM1822/55 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3394/2019/OI/VZKÚ ze dne 29.11.2019 na 

realizaci stavby “Odstranění tramvajové smyčky Výstaviště, ETAPA 2” mezi objednatelem: 

 

Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava, IČO: 00845541, 

 

a zhotovitelem: 

 

Dopravním podnikem Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava,  702 00  Ostrava, 

IČO: 61974757 

 

kterým se zužuje předmět díla a snižuje se cena díla dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 5 
Návrh na souhlas s umístěním podzemní kabelové přípojky NN, 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03639/RM1822/55 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

   

s umístěním podzemní kabelové přípojky 2x NN 0,4 kV v pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

 

parc. č. 2953/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Poruba, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 
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v rámci stavby “Ostrava-Poruba 2098/2, NNk” 

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

  

2) rozhodla 

   

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

a provozování podzemní kabelové přípojky 2x NN 0,4 kV k pozemku: 

 

parc. č. 2953/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 

  

3) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV  k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

 

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

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 6 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností 
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro fyzické 
osoby a DIAMO, státní podnik 
  
Usnesení číslo: 03640/RM1822/55 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

na straně  vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti: 

 

 - zřízení, vedení, provozování a údržby vodovodní přípojky DN 25 v částech pozemků              
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parc. č. 1986/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1986/5 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace oba v k. ú. Koblov, obec Ostrava, 

 

 - zřízení, vedení, provozování a údržby STL plynovodní přípojky DN 32 v části 

pozemku parc. č. 1986/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Koblov, obec Ostrava, s 

oprávněnými: 

 

Manželé 

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX 

XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

2) rozhodla 

   

na straně  vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti: 

 

 - umístění, provozování a udržování HDD Těžní Jáma Dolu Bedřich v částech pozemků                  

 p. p. č. 1187/14 - zahrada a p. p. č. 1187/18 - ostatní plocha, jiná plocha oba v k. ú. Zábřeh-

Hulváky, obec Ostrava, a pěšího přístupu k HDD Těžní Jáma Dolu Bedřich přes část pozemku 

p. p. č. 1187/18 - ostatní plocha, jiná plocha  v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, 

 

 - umístění, provozování a udržování HDD Výdušná Jáma Dolu Bedřich v části pozemku                

 p. p. č. 1187/18 - ostatní plocha, jiná plocha oba v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava,                   

a pěšího přístupu k HDD Výdušná Jáma Dolu Bedřich přes část pozemku p. p. č. 1187/18 - 

ostatní plocha, jiná plocha  v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, s oprávněným: 

 

DIAMO, státní podnik 

se sídlem Máchova 201, 471 Stráž pod Ralskem 

IČO 000 02 739 

 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 7 
Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti, zřízení služebnosti a uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti pro oprávněné: T-Mobile Czech Republic a.s., 
CETIN a.s. 
  
Usnesení číslo: 03641/RM1822/55 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

   

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

 

parc. č. 233/6 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 244/32 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 304/1 - orná půda, 

parc. č. 304/38 - orná půda, 

parc. č. 3134/4 - ostatní plocha, silnice, 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, pro: 

 

T-Mobile Czech Republic a.s. 

se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 

IČO: 64949681 

v rámci staveb: 

“WO138721_Brembo_Na_Rovince_875_Ostrava”, 

“WO138717_Brembo_nová_hala_Ostrava”, 

“Napojení Hyundai Steel Czech s.r.o.”, 

dle situačních výkresů, které jsou přílohou č. 1/4 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

   

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

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

 

parc. č. 233/6 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 244/32 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 304/1 - orná půda, 

parc. č. 304/38 - orná půda, 

parc. č. 3134/4 - ostatní plocha, silnice, 

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

 

T-Mobile Czech Republic a.s. 

se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 

IČO: 64949681 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

   

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

 

p. p. č. 822/47 - ostatní plocha, jiná plocha, 
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v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, pro: 

 

CETIN a.s. 

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 

IČO: 04084063 

 

v rámci stavby “0887/19 PZ XZB (Europe), Mošnov_OK”, dle situačního výkresu, který je 

přílohou č. 3/4 předloženého materiálu 

 

  

4) rozhodla 

   

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

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemku: 

 

p. p. č. 822/47 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

 

CETIN a.s. 

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 

IČO: 04084063 

 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, za podmínky schválení výše uvedené smlouvy 

Správcem programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, kterým je 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

 

  

5) rozhodla 

   

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

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

 

parc. č. 200/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 200/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 200/38 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

 

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

 

T-Mobile Czech Republic a.s. 

se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 

IČO: 64949681 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu  
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RM_M 8 
Přijetí dotace pro projekt „Zavádění specializované péče o seniory 
Domova Magnolie“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost 
příspěvkové organizace Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 03642/RM1822/55 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 01802/RM1822/27 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Operačního programu Zaměstnanost od poskytovatele dotace Česká 

republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí (se sídlem Na Poříčním právu 1, 128 01     

Praha 2, IČ 00551023) na projekt „Zavádění specializované péče o seniory Domova 

Magnolie“, reg. číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015241, dle podmínek uvedených 

v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
ředitelku Domova Magnolie, Ostrava-Víkovice, příspěvková organizace 

o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Andrea Gibejová, T: 31.03.2022 

 ředitelka Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace 

  
 

RM_M 9 
Voliéra pro kondora - návrh Dodatku č.2 
  
Usnesení číslo: 03643/RM1822/55 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.2 ke  smlouvě o dílo na realizaci stavby “Voliéra pro kondora 

královského” v ZOO Ostrava, mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č 8, 729 30 

Ostrava, IČO: 00845451 a zhotovitelem: 
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GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. 

IČO: 28169522 

 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 11 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemků ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy a návrh na uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností GasNet, 
s.r.o., jako budoucím oprávněným a Moravskoslezským krajem, jako 
investorem 
  
Usnesení číslo: 03644/RM1822/55 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

s umístěním NTL plynovodu DN 300 do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

 

parc. č. 386 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3577/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

 

oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro: 

 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava 

IČO 708 90 692 

 

v rámci stavby “Přístavba Domu umění - Galerie 21. století” 

 

dle situačního snímku, který je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 

 

  

2) rozhodla 

   

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

a provozování NTL plynovodu DN 300 v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

 

parc. č. 386 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3577/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 
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GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

 

a 

 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava 

IČO 708 90 692, jako investorem 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 12 
Informace o poskytnutých veřejných podporách za rok 2019, 
probíhajících programech veřejné podpory a poskytnutých 
vyrovnávacích platbách za závazek veřejné služby podle rozhodnutí 
2012/21/EU v letech 2018 - 2019 
  
Usnesení číslo: 03645/RM1822/55 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předložením informací o veřejných podporách poskytnutých v roce 2019 a o probíhajících 

programech veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dle přílohy č. 1 a 2 

předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s předložením informací o poskytnutých vyrovnávacích platbách za závazek veřejné služby 

podle rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 č. 2012/21/EU v letech 2018 - 2019 Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže dle přílohy č. 3 a 4 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 13 
Předchozí souhlas rady města k výpůjčce nemovitostí svěřených 
městskému obvodu Poruba a k nabytí nemovitosti do majetku města 
  
Usnesení číslo: 03646/RM1822/55 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
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1) vydává 

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

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

• pozemků parc.č. 2801/28, parc.č. 2801/29, parc.č. 2801/30, parc.č.  2801/31, parc.č.  2801/32, 

parc.č.  2801/33, parc.č. 2801/138, parc.č.  2801/166 vše v k. ú. Poruba a části pozemku parc.č. 

2801/125 o výměře 2380 m2, dle geometrického plánu č. 3173-11/2019 ze dne 14. 3. 2019 

označen jako pozemek parc.č. 2801/198 v k. ú. Poruba za účelem umístění a realizace stavby s 

názvem „Prodejní jednotka LIDL, Nad Porubkou“, pro městský obvod Poruba. 

 

  

2) nevydává 

  
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (5), písm. d) obecně závazné vyhlášky města 

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

předkupního práva: 

• stavby garáže stojící na pozemku p.č.st. 813 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, pro městský obvod 

Nová Ves. 

 

  

 
RM_M 14 
Návrh na záměr města změnit pachtovní smlouvu ev. č. 0726/2020/MJ 
  
Usnesení číslo: 03647/RM1822/55 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

o záměru města změnit pachtovní smlouvu ev. č. 0726/2020/MJ, a to formou dodatku 

č. 1, z důvodu úpravy čl. II. Předmět a účel (úprava předmětu pachtu vzhledem ke změnám 

parcelních čísel a výměr pozemků) a čl. IV. Pachtovné (úprava z důvodu změny výměry 

předmětu pachtu) 

 

a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kdykoli zrušit 

 

  

 
RM_M 15 
Uzavření dodatku ke smlouvě příkazní ev. č. 0080/2019/ŠaS/VZKÚ 
k veřejné zakázce malého rozsahu “Polytechnické vzdělávání v MŠ 
v ORP Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 03648/RM1822/55 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 00460/RM1822/8 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě příkazní na zajištění služeb, ev. č. 0080/2019/ŠaS/VZKÚ, 

ze dne 23.01.2019, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a Dolní oblastí VÍTKOVICE, 

z.s., se sídlem Vítkovická 3004, 703 00, Ostrava, k veřejné zakázce malého rozsahu 

“Polytechnické vzdělávání v MŠ v ORP Ostrava”, kterým se upravují termín plnění smlouvy 

a platební podmínky, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
Úprava rozpočtu, schválení odpisového plánu příspěvkové organizace 
Městský ateliér prostorového plánování a architektury 
  
Usnesení číslo: 03649/RM1822/55 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
odpisový plán organizace Městský ateliér prostorového plánování a architektury, p.o. na            

r. 2020 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

   

rozpočtové opatření, kterým se 

 

z v y š u j í 

 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

(A.1.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 104513013 o 334 tis. Kč 

                                                ÚZ 104113013 o 40 tis. Kč 

(A.2.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 104513013 o 364 tis. Kč 

                                                ÚZ 104113013 o 43 tis. Kč 

(A.3.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 380 tis. Kč 

                                                ÚZ 109117017, org. 109000000 o 67 tis. Kč 

- běžné výdaje 

(A.3.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5011, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 282 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 71 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 26 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 5011, ÚZ 109117017, org. 109000000 o 50 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 109117017, org. 109000000 o 13 tis. Kč 
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                                            pol. 5032, ÚZ 109117017, org. 109000000 o 5 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 

(A.1.) na ORJ 180, § 4357, pol. 5336, ÚZ 104513013, org. 39 o 334 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 39 o 40 tis. Kč 

(A.2.) na ORJ 180, § 4350, pol. 5336, ÚZ 104513013, org. 34 o 146 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 104513013, org. 34 o 218 tis. Kč 

                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 104113013, org. 34 o 17 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 104113013, org. 34 o 26 tis. Kč 

na § 3636, pol. 5331, ÚZ 87, ORJ 300, org. 87 o 97 tis. Kč (C.1.) 

 

s n i ž u j í 

 

- neinvestiční transfery 

na § 3636, pol. 5331, ORJ 300, org. 87 o 97 tis. Kč (C.1.) 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 18 
Objednávka k zajištění 250 ks potravinových balíčků denně pro osoby 
bez přístřeší na období od 15.4.2020 do 14.5.2020 
  
Usnesení číslo: 03650/RM1822/55 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky k zajištění 250 ks potravinových balíčků denně pro osoby bez přístřeší 

u dodavatele Družstva NAPROTI, se sídlem Zeyerova 257/1, 702 00 Ostrava, IČO 28635574 

ve výši max. 383 000,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 15.04.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
3) schvaluje 

   

rozpočtové opatření, kterým se 

 

- sníží 

 

účelová rezerva na krizová opatření na ORJ 120 

 

na § 5213, pol. 5903                               o  383 tis. Kč 

 

- zvýší 

 

běžné výdaje na ORJ 180 

na § 5213, pol. 5169                               o  383 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 19 
Návrh na poskytnutí mimořádných odměn zaměstnancům 
příspěvkových organizací v sociální oblasti, zřízených statutárním 
městem Ostrava, pracujícím na uzavřených odděleních v souvislosti 
s koronavirem COVID-19 
  
Usnesení číslo: 03651/RM1822/55 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s poskytnutím mimořádných odměn zaměstnancům příspěvkových organizací v sociální 

oblasti, zřízených statutárním městem Ostrava, pracujícím na uzavřených odděleních 

v souvislosti s koronavirem COVID-19 dle důvodové zprávy předloženého materiálu  

  

2) schvaluje 

  
navýšení provozních příspěvků příspěvkovým organizacím v sociální oblasti, zřízeným 
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statutárním městem Ostrava, o částku mimořádných odměn vyplacených zaměstnancům 

pracujícím na uzavřených odděleních v souvislosti s koronavirem COVID-19 včetně 

zákonných odvodů dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
finanční pokrytí navýšení provozních příspěvků dle bodu 2) tohoto usnesení z rezervy města 

  

 
RM_M 20 
Návrh na souhlas s trvalým odnětím pozemku ze ZPF v k. ú. Svinov, 
obec Ostrava. Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí 
a zpevněné plochy do pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy se společností 
PRINTO, spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 03652/RM1822/55 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

   

s trvalým odnětím pozemku parc. č. 1913/2 - orná půda v k.ú. Svinov, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, ze zemědělského půdního fondu, 

 

pro investora: 

 

PRINTO, spol. s r.o. 

se sídlem: Gen. Sochora 1379/6, Poruba, 708 00 Ostrava 

IČO: 451 96 907 

 

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

 

  

2) souhlasí 

   

- s umístěním vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace a plynovodní přípojky do 

části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 1913/2 - orná půda                          

v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

 

- s užíváním části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 1913/2 - orná 

půda v k. ú. Svinov, obec Ostrava, jako sjezdu pro příjezd a přístup k pozemku                            

parc. č. 1913/228 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

 

pro společnost: 
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PRINTO, spol. s r.o. 

se sídlem: Gen. Sochora 1379/6, Poruba, 708 00 Ostrava 

IČO: 451 96 907 

 

v rámci stavby “Novostavba tiskárny PRINTO”, a to dle koordinačního situačního výkresu,  

 

který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu 

 

  

3) rozhodla 

   

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

 

- zřízení, vedení, provozování a údržby vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace            

a plynovodní přípojky v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 1913/2 - 

orná půda v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

 

- užívání části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 1913/2 - orná půda             

v k. ú. Svinov, obec Ostrava,  jako sjezdu pro příjezd a přístup k pozemku parc. č. 1913/228            

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

 

PRINTO, spol. s r.o. 

se sídlem: Gen. Sochora 1379/6, Poruba, 708 00 Ostrava 

IČO: 451 96 907 

 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 

  

4) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

 

o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava,                 

parc. č. 1913/2, orná půda o celkové výměře 59,80 m2, a to část označenou v situačním výkresu 

jako “A” o výměře 32 m2, část označenou v situačním výkresu jako “B” o výměře 9,90 m2           

a část označenou v situačním výkresu jako “C” o výměře 8,40 m2 a dále část tohoto pozemku                

o výměře 9,50 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava (ul. Jelínkova) 

 

se společností 

PRINTO, spol. s r.o. 

se sídlem: Gen. Sochora 1379/6, Poruba, 708 00 Ostrava 

IČO: 451 96 907 

 

za účelem vybudování sjezdu pro přístup a příjezd k pozemku parc. č. 1913/228, vybudování 

vodovodní přípojky, plynovodní přípojky a splaškové kanalizace v rámci realizace stavby 

“Novostavba tiskárny PRINTO”, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 5.382,- Kč/rok, na 

dobu určitou, nejpozději však do 30. 6. 2022, 
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dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Návrh na souhlas vlastníka pozemku s umístěním stavby SO 06.2 
Páteřní komunikace a zpevněné plochy - 2.etapa v k.ú. Hrušov, obec 
Ostrava, pro společnost CONTERA Investment VIII. s.r.o. ke stavebnímu 
řízení 
  
Usnesení číslo: 03653/RM1822/55 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
v souladu s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů, s umístěním stavebních objektů: 

- SO 06.2 Páteřní komunikace a zpevněné plochy - 2.etapa 

 

v rámci stavby “ Rozvojová zóna Ostrava – Hrušov” 

 

umístěné na pozemku parc. č. 2067/4 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy 

 

dle situačního výkresu z projektové dokumentace, který je přílohou č. 3 předloženého 

materiálu 

 

  

 
RM_M 22 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce                                
ev. č. 1537/2019/MJ a souhlas se stavebními úpravami. 
  
Usnesení číslo: 03654/RM1822/55 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 1537/2019/MJ ze dne 

25. 4. 2019, jejímž předmětem je výpůjčka 

 

• budovy č. p. 1586, která je součástí pozemku parc.č.st. 245, 

• trafostanice bez č. p. na pozemku p.č.st. 5627, vč. přípojky NN, 

• pozemku p.č.st. 245 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Hulváky             

č. p.1586, občanské vybavení, 

• pozemku p.p.č. 354/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 
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• pozemku p.p.č. 354/8 - ostatní plocha, jiná plocha, 

• pozemku p.p.č. 354/30 - ostatní plocha, jiná plocha, 

• pozemku p.p.č. 354/21 - ostatní plocha, zeleň, 

• pozemku p.p.č. 354/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

• pozemku p.p.č. 354/44 - ostatní plocha, zeleň, 

• pozemku p.p.č. 1480 - ostatní plocha, zeleň, 

• pozemku p.č.st. 5627 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p.,  

• protihlukové stěny na pozemku p.p.č. 354/3 v délce 48,21 m, 

• opěrné zdi na pozemku p.p.č. 354/3 v délce 7,71 m, 

• opěrné zdi na pozemku p.p.č. 354/8 v délce 7,61 m, 

• opěrné zdi na pozemku p.p.č. 354/30 v délce 7,61 m, 

• oplocení na částech pozemků p.p.č. 354/21, p.p.č. 354/22, p.p.č.354/44 v délce 4,93 m, 

vše v k.ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, s žadatelem 

Slezská diakonie, IČO: 654 68 562, se sídlem Na Nivách 7, Český Těšín, 737 04, 

 

z důvodu úpravy práv a povinností vypůjčitele v čl. V. této smlouvy v souvislosti se stavebními 

úpravami objektu, 

 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
 

  

2) souhlasí 

   

s provedením stavebních prací spočívajících v instalaci klimatizace v rozsahu projektové 

dokumentace “Komunitní centrum Ostrava - chlazení vybraných prostorů” do pobytové části  

 

předmětu výpůjčky, realizovaných vypůjčitelem 

 

Slezskou diakonií, IČO: 654 68 562, se sídlem Na Nivách 7, Český Těšín, 737 01, 

vlastním nákladem a za podmínky, že dodatek smlouvy uvedený v bodě 1) usnesení nabyde 

účinnosti.  

 

  

 
RM_M 23 
Návrh na učinění žádosti o prominutí místního poplatku za užívání 
veřejného prostranství 
  
Usnesení číslo: 03655/RM1822/55 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) žádá 

  
úřady městských obvodů statutárního města Ostrava, jakožto správce místního poplatku za 
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užívání veřejného prostranství, o to, aby z moci úřední vydali rozhodnutí o úplném či 

částečném prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství těm poplatníkům, 

kterým byl na základě krizových a mimořádných opatření přijatých orgány veřejné moci 

v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 zakázán výkon podnikatelské činnosti, 

přičemž tato podnikatelská činnost byla spojena s užíváním veřejného prostranství a tedy                

s placením místního poplatku za užívání veřejného prostranství 

  

 
RM_M 24 
Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc do výše 20 000 Kč pro 
zmírnění dopadů krizového opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 - 
IV. kolo 
  
Usnesení číslo: 03656/RM1822/55 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 03518/RM1822/51 
  
Rada města 

  
1) revokuje 

  
své usnesení č. 03626/RM1822/54,  ze dne 07.04.2020 v bodě 3 v části žádosti o podporu 

č. 585 subjektu Libor Folvačný, IČO: 67705383, se sídlem: Krčmarských 584/48b, 724 00, 

Ostrava - Nová Bělá, a to vzhledem ke skutečnostem uvedeným v důvodové zprávě 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí peněžité pomoci určené provozovatelům živností pro zmírnění dopadů krizového 

opatření v souvislosti s epidemií COVID-19, a to subjektům a ve výši, jak je uvedeno v příloze 

č. 1 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
neposkytnout peněžitou pomoc určenou provozovatelům živností pro zmírnění dopadů 

krizového opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 subjektům uvedeným v příloze č. 2 

předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se snižuje rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o   6 804 tis. Kč 

 

zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 

na § 3639, pol. 5212, ÚZ 5213, ORJ 120 o 5 644 tis. Kč 
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zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 

na § 3639, pol. 5213, ÚZ 5213, ORJ 120 o 1 160 tis. Kč 

 

  

 

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.04.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
6) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

zaslat peněžitou pomoc subjektům a ve výši dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

na účty subjektů uvedené v žádostech o peněžitou pomoc 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 24.04.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Kanalizace a ČOV Koblov-Antošovice I. a II. etapa”, 
poř. č. 189/2019 
  
Usnesení číslo: 03657/RM1822/55 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 03067/RM1822/44 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a uzavření smlouvy dle přílohy           

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 

majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na 

realizaci staveb “Kanalizace a ČOV Koblov - Antošovice I. etapa” a “Kanalizace                               

a ČOV Koblov - Antošovice, II. etapa” v k. ú. Koblov, obec Ostrava, s účastníkem pod                     

poř. č. 1: 

 

IMOS Brno, a.s. 

se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 

IČO: 25322257 
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za cenu nejvýše přípustnou 94 548 769,00 Kč bez DPH 

 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Havlíčkovo 
nábřeží, poř. č. 054/2020 
  
Usnesení číslo: 03658/RM1822/55 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

“Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Havlíčkovo nábřeží”, v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

   

hodnotící komisi ve složení 

 

členové: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 

3. Ing. Jan Kotala - odbor investiční 

4. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 

5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek 

6. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 

 

náhradníci: 

1. Ing. František Kolařík - člen ZM 

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

3. Ing. Jan Šrámek - odbor investiční 

4. Lukáš Mikula - odbor investiční 

5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 
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4) zmocňuje 

   

vedoucí odboru veřejných zakázek  

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

a rozhodnutí o námitkách 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
 

RM_VZ 3 
Geotechnický dohled stavby “Kanalizace splašková Plesná - II. etapa, II. 
část” uzavření smlouvy příkazní k veřejné zakázce malého rozsahu 
  
Usnesení číslo: 03659/RM1822/55 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na výkon 

geotechnického dohledu v rámci stavby “Kanalizace splašková Plesná - II. etapa, II. část” se 

společností: 

MEDEXIM Ostrava s.r.o. 

Jarkovská 328/20, 724 00 Ostrava-Proskovice 

IČO: 60777621 

 

za cenu nejvýše přípustnou 278.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši  dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Úprava nivelety dešťové kanalizace v ulici Těšínská” 
poř.č. 029/2020 
  
Usnesení číslo: 03660/RM1822/55 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Úprava nivelety dešťové kanalizace v ulici Těšínská” v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, dle 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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přílohy č. 1 předloženého materiálu, se společností:  

SUBLAND-TECH s.r.o 

se sídlem Dlouhá 293/13, Darkovice 747/17 

IČO: 28592611 

 

za cenu nejvýše přípustnou 2 434 934,30 Kč bez DPH 

 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Skořápka - Městské centrum uměleckých terapií”,  
poř. č. 008/2020 
  
Usnesení číslo: 03661/RM1822/55 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 03230/RM1822/47 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném 

majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na 

realizaci stavby “SKOŘÁPKA - Městské centrum uměleckých terapií”, v k.ú. Mariánské Hory, 

obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 1: 

 

INTOZA s.r.o. 

se sídlem: Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00 Ostrava 

IČO: 25873261 

 

za cenu nejvýše přípustnou 21.600.000,- Kč bez DPH 

 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Skořápka - Městské centrum uměleckých terapií - 
TDS+BOZP”, poř. č. 018/2020 
  
Usnesení číslo: 03662/RM1822/55 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní k veřejné zakázce malého 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  včetně vypracování Plánu bezpečnosti               

a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby “SKOŘÁPKA - Městské centrum 

uměleckých terapií” v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, v rozsahu dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s dodavatelem: 

 

Ing. Martin Prokop 

se sídlem: Vratimovská 553, 739 34 Václavovice 

IČO: 73204994 

 

za cenu nejvýše přípustnou 328.000,-- Kč bez DPH 

 

  

 
RM_VZ 7 
Vystavení objednávky na nákup 20ks multifunkčních tiskáren vůči           
spol. Vidaron a.s. 
  
Usnesení číslo: 03663/RM1822/55 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky na nákup 20 ks barevných 

multifunkčních tiskáren vůči společnosti Vidaron a.s., se sídlem Rudé armády 651/19a, 

Hranice, 733 01 Karviná, IČO: 28633652 za cenu nejvýše přípustnou 239 400,- 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: 30.04.2020 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Oprava kanalizace u hřiště v Proskovicích”                   
poř.č. 030/2020 
  
Usnesení číslo: 03664/RM1822/55 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

   

 

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

“Oprava kanalizace u hřiště v Proskovicích” v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, se společností:  

 

KARO inženýrské sítě s.r.o. 

se sídlem Železárenská 1267/ 21, 709 00 Ostrava 

IČO: 26826470 

 

za cenu nejvýše přípustnou 755 949,00 Kč bez DPH 

 

  

 
 


