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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 04.12.2018  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

00210/RM1822/5 RM_M 0 Schválení programu 5. schůze rady města konané 
dne 4. 12. 2018 

35 

00211/RM1822/5 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

45 

00212/RM1822/5 RM_M 29 Zahájení přípravy projektu „Ozdravné pobyty 
pro žáky 1. stupně ZŠ“ v rámci dotačního 
programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně 
základních škol“ 

50 

00213/RM1822/5 RM_M 53 Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy 
o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku 
z Fondu malých projektů pro projekt „Náš domov” 
v rámci programu Interreg V-A Slovenská 
republika - Česká republika 

50 

00214/RM1822/5 RM_M 54 Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy 
o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z 
Fondu malých projektů pro projekt „Technické 
vzdělávání v MŠ” v rámci programu Interreg V-A 
Slovenská republika - Česká republika 

50 

00215/RM1822/5 RM_M 32 Kupní smlouva 25 
00216/RM1822/5 RM_M 33 Návrh na prodej přebytečného majetku statutárního 

města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 
25 

00217/RM1822/5 RM_M 30 Schválení vystavení objednávek Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslezského kraje 
na nákup vybavení vozidla CAS 36 jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Ostrava-Proskovice 

01 

00218/RM1822/5 RM_M 34 Postup možného vypořádání vzájemných 
majetkových vztahů mezi společnostmi Garáže 
Ostrava, a.s., Asental Parking, a.s. a statutárním 
městem Ostrava 

28 

00219/RM1822/5 RM_M 47 Návrh na zřízení výborů zastupitelstva města pro 
volební období 2018 - 2022, a to výboru 
statutového a výboru pro udělování čestného 
občanství a cen města; Návrh na změnu 
ve Finančním výboru zastupitelstva města 

28 

00220/RM1822/5 RM_M 31 Smluvní pokuta uplatněná vůči Dopravnímu 
podniku Ostrava, a. s. 

28 

00221/RM1822/5 RM_M 52 Stížnost zastupitelů a občana městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky na porušování zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

08 

00222/RM1822/5 RM_M 57 Souhlas s přijetím dotací a zněním Podmínek 
čerpání neinvestičních dotací v Programu EFEKT: 
2018 pro projekty „Energetické posouzení ZŠ I. 
Sekaniny” a “Energetické posouzení ZŠ a MŠ 
Ostrava Svinov” 

38 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 3/66 
  

00223/RM1822/5 RM_M 62 Návrh postupu při realizaci stavby podzemní 
garáže pod objektem Centra zdravého pohybu 
Ostravské univerzity na Černé louce 

38 

00224/RM1822/5 RM_M 63 Projektové týmy pro významné projekty města 38 
00225/RM1822/5 RM_M 22 Členství statutárního města Ostrava v nově 

založeném spolku Moravskoslezský pakt 
zaměstnanosti, z.s. 

38 

00226/RM1822/5 RM_M 3 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě 
do pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 
nájemní smlouvy s fyzickou osobou 

08 

00227/RM1822/5 RM_M 4 Návrh města darovat veřejně přístupnou 
komunikaci pro cyklisty realizovanou v rámci 
stavby „Prodloužení cyklostezky - lávka přes 
Ostravici, Ostrava - Hrabová”, městu Vratimov 

08 

00228/RM1822/5 RM_M 8 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky 
za účelem provedení kontrolního 
atmogeochemického průzkumu a případného 
měření dynamiky výstupů důlních plynů na povrch 
pro společnost Green Gas DPB, a.s. 

08 

00229/RM1822/5 RM_M 9 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských 
a stavebních objektů do pozemků ve vlastnictví 
SMO v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, návrh 
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy 
se společností Stavos Stavba a.s. 

08 

00230/RM1822/5 RM_M 10 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační 
infrastrukturou a.s. 

08 

00231/RM1822/5 RM_M 11 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

00232/RM1822/5 RM_M 12 Návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú. 
Přívoz, obec Ostrava 

08 

00233/RM1822/5 RM_M 13 Návrh neučinit souhlasná prohlášení o vlastnictví 
pozemků v k. ú. Poruba a v k. ú. Hrabová 
ve prospěch ČR - Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových 

08 

00234/RM1822/5 RM_M 14 Návrh na záměr města nedarovat a prodat 
pozemek, návrh na záměr města prodat, návrh 
na záměr města nesměnit a směnit pozemky, 
(k. ú. Moravská Ostrava, k. ú. Přívoz) 

08 

00235/RM1822/5 RM_M 23 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Hrabůvka 
a v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

08 

00236/RM1822/5 RM_M 40 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
se společnosti Dial Telecom, a.s. 

08 
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00237/RM1822/5 RM_M 41 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 
v k. ú. Moravská Ostrava a v k. ú. Krásné Pole 
a nevyužití zákonného předkupního práva v k. ú. 
Svinov, vše obec Ostrava 

08 

00238/RM1822/5 RM_M 42 Návrh zrušit usnesení ZM č. 2166/ZM1418/33 
ze dne 7. 3. 2018 a č. 2495/ZM1418/37 ze dne 
19. 9. 2018, návrh na záměr města prodat 
nemovitou věc v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

08 

00239/RM1822/5 RM_M 43 Návrh na záměr města neprodat pozemky, návrh 
na záměr města neprodat část pozemku 
(k. ú. Moravská Ostrava), návrh na záměr města 
neprodat pozemky, návrh na záměr města prodat 
pozemek k. ú. Přívoz) 

08 

00240/RM1822/5 RM_M 45 Návrh koupit pozemek v k. ú. Čeladná, obec 
Čeladná 

08 

00241/RM1822/5 RM_M 46 Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory 
(ul. Pašerových), obec Ostrava a návrh na uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

08 

00242/RM1822/5 RM_M 48 Návrh na záměr výpůjčky nemovitostí v k. ú. 
Hrušov, obec Ostrava 

08 

00243/RM1822/5 RM_M 49 Návrh na souhlas s trvalým odnětím části pozemku 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

00244/RM1822/5 RM_M 50 Návrh na záměr města prodat části pozemků 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
v průmyslové zóně Mošnov 

08 

00245/RM1822/5 RM_M 58 SPZ Ostrava - Mošnov - návrh na uzavření 
konečné „Kupní smlouvy”, návrh na souhlas 
s umístěním zpevněných ploch do pozemku 
ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh 
na uzavření nájemní smlouvy 

08 

00246/RM1822/5 RM_M 59 Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú. 
Svinov, obec Ostrava 

08 

00247/RM1822/5 RM_M 60 Návrh prodat nemovitosti v k. ú. Dubina u Ostravy, 
obec Ostrava, návrh na změnu usnesení 

08 

00248/RM1822/5 RM_M 64 Návrh na uzavření dohody o plné moci 
se společností M&M reality holding a.s. 

08 

00249/RM1822/5 RM_M 20 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2016 
o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky 
č. 8/2017, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství 

07 

00250/RM1822/5 RM_M 21 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává 
cenová mapa stavebních pozemků města 
Ostravy č. 19 

07 
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00251/RM1822/5 RM_M 28 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 22/2017 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů 

07 

00252/RM1822/5 RM_M 36 Úprava rozpočtu 07 
00253/RM1822/5 RM_M 39 Rozdělení výnosu daně z hazardních her a výnosů 

ze zrušených odvodů městským obvodům 
07 

00254/RM1822/5 RM_M 6 Změna usnesení č. 00095/RM1822/3 ze dne 
20.11.2018 

91 

00255/RM1822/5 RM_M 56 Návrh na převzetí projektu „Sportovní hala 
v Krásném Poli” 

91 

00256/RM1822/5 RM_M 61 Žádost spolku TJ Sokol Koblov z.s. o souhlas 
s realizací projektu „Vybudování zázemí 
a rekonstrukce hřiště TJ Sokol Koblov z.s.” a jeho 
následným spolufinancováním 

91 

00257/RM1822/5 RM_M 2 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 
do vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory 
Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková 
organizace, IČO 70631824, se sídlem Rybářská 
1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

41 

00258/RM1822/5 RM_M 19 Udělení předchozího souhlasu s nabytím 
nadačního příspěvku do vlastnictví Janáčkovy 
filharmonie Ostrava, p. o. 

42 

00259/RM1822/5 RM_M 16 Přijetí dotace na projekt Ostrava - Modernizace 
městského kamerového systému 2018 v rámci 
Programu prevence kriminality na místní úrovni 
pro rok 2018 

86 

00260/RM1822/5 RM_M 17 Návrh změny složení Pracovní skupiny sociálního 
bydlení 

32 

00261/RM1822/5 RM_M 18 Objednávka k zajištění zimního programu v roce 
2019 

86 

00262/RM1822/5 RM_M 15 Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému 
kraji na spolufinancování projektu „Kotlíkové 
dotace v Moravskoslezském kraji” 

80 

00263/RM1822/5 RM_M 26 Poskytnutí daru do Fondu pro děti ohrožené 
znečištěním ovzduší od společnosti Veolia Energie 
ČR, a.s. 

80 

00264/RM1822/5 RM_M 27 Poskytnutí bezúročné zápůjčky za účelem 
předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci 
dotačního programu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji” 

80 

00265/RM1822/5 RM_M 55 Akční plán adaptační strategie statutárního města 
Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny 
klimatu 

80 

00266/RM1822/5 RM_M 7 „Rekonstrukce a prodloužení sběrače B 
do Radvanic”, návrh na uzavření Dodatku č. 2 
ke Smlouvě o dílo č. 2777/2017/OSR 

05 
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00267/RM1822/5 RM_M 24 Návrh na uzavření „Smlouvy o zřízení věcného 
břemene-služebnosti” v souvislosti se stavbou 
„Odkanalizování Přívozu na ÚČOV - 2. etapa, 
1. část - křížení stoky OS s dálnicí” 

05 

00268/RM1822/5 RM_M 25 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení služebností” 
v souvislosti se stavbou „Kanalizace Folvarek, 
II. etapa” 

05 

00269/RM1822/5 RM_M 35 „Rekonstrukce studny S 14, prameniště Nová Ves 
(PD+AD+IČ)” uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy 
příkazní k veřejné zakázce malého rozsahu 

05 

00270/RM1822/5 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření smlouvy o dílo pro stavbu „Plošná 
kanalizace Michálkovice, SO 02 Odkanalizování 
území jih - stoka M1 – oblast ul. Rychvaldská 
a ul. Radvanická - DPS” 

05 

00271/RM1822/5 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření smlouvy o dílo pro stavbu „Stavba 
vodovodu a kanalizace v ul. Potoky - PD+AD+IČ”  

05 

00272/RM1822/5 RM_M 38 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 
uměleckých děl a sbírkových předmětů 

84 

00273/RM1822/5 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Ošetřování trávníku fotbalového 
hřiště (Městský stadion)”, poř. č. 288/2018 

84 

00274/RM1822/5 RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Ostraha objektů Městského 
stadionu”, poř. č. 289/2018 

84 

00275/RM1822/5 RM_M 37 Smlouva o poskytnutí služeb Hybridní pošty 21 
  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_M 1 Návrh na záměr města darovat nemovité věci 
v k. ú. Moravská Ostrava, návrh na záměr města 
směnit nemovité věci v k. ú. Poruba-sever a návrh 
svěřit nemovitou věc v k. ú. Poruba-sever 
městskému obvodu Poruba, vše obec Ostrava 

08 

 RM_M 5 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 
nemovitostí svěřených městskému obvodu 
Ostrava-Jih a k nabytí nemovitosti do majetku 
města 

89 

 RM_M 44 Návrh na souhlas s umístěním a realizací stavby 
„Rekonstrukce ul. Žofínská” 

08 

 RM_M 51 Administrativní objekt na Náměstí Republiky 
v Ostravě - další postup související s realizací 
výstavby druhé fáze administrativního centra 

28 
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RM_M 0 
Schválení programu 5. sch ůze rady m ěsta konané dne 4. 12. 2018 
  
Usnesení číslo: 00210/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 5. schůze rady města konané dne 4. 12. 2018 

  
 

RM_VH 1 
Výkon p ůsobnosti valné hromady obchodní spole čnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 00211/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

odstoupení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, z funkce člena výboru pro audit obchodní společnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o odměně za výkon funkce člena výboru pro audit a předsedy výboru pro audit společnosti 
Dopravní podnik Ostrava a.s. ve výši dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 
s úpravou 

  
 

RM_M 29 
Zahájení p řípravy projektu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupn ě ZŠ“ 
v rámci dota čního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupn ě 
základních škol“ 
  
Usnesení číslo: 00212/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
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  zahájení přípravy projektu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. Stupně ZŠ“ ke spolufinancování 
z dotačního programu Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol vyhlášeného 
Moravskoslezským krajem, IČO 708 90 692, 28. října 117, 702 018 Ostrava 

  
2) žádá 
  

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 
jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu dle bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Patrik Hujdus, T: 31.12.2018
 starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
  

 
RM_M 53 
Posouzení a vyjád ření k návrhu Smlouvy o po skytnutí nenávratného 
finan čního p říspěvku z Fondu malých projekt ů pro projekt „ Náš domov” 
v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika -  Česká republika 
  
Usnesení číslo: 00213/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem Smlouvy č. CZ/FMP/11b/001 o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku 
z Fondu malých projektů pro projekt s názvem „Náš domov” (kód 
projektu CZ/FMP/11b/01/009) realizovaného v rámci programi Interreg V-A Slovenská 
republika - Česká republika, která by měla být uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a poskytovatelem dotace Regionem Bílé 
Karpaty, se sídlem nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín, IČO 70849153, dle přílohy č. 1-4 
předloženého materiálu 

  
2) žádá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 30.07.2019
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  

 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 54 
Posouzení a vyjád ření k návrhu Smlouvy o poskytnutí nenávratného 
finan čního p říspěvku z Fondu malých projekt ů pro projekt „ Technické 
vzdělávání v MŠ” v rámci programu Interreg V-A Slovensk á republika -
Česká republika 
  
Usnesení číslo: 00214/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 08309/RM1418/116 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem Smlouvy č. CZ/FMP/11b/002 o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku 
z Fondu malých projektů pro projekt „Technické vzdělávání v MŠ” (kód projektu 
CZ/FMP/11b/01/023) realizovaného v rámci Euroregionu Bílé Karpaty v programu Interreg 
V-A Slovenská republika - Česká republika, která by měla být uzavřena mezi statutárním 
městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a poskytovatelem dotace 
Regionem Bílé Karpaty, se sídlem nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín, 
IČO 70849153, dle přílohy č. 1 - 4 předloženého materiálu 

  
2) žádá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 30.07.2019
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  

 
RM_M 32 
Kupní smlouva 
  
Usnesení číslo: 00215/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Kupní smlouvy na nákup vakcíny Twinrix Adult mezi statutárním městem Ostrava, 
IČO: 00845451, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava a Městskou nemocnici Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO: 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 33 
Návrh na prodej p řebyte čného majetku statutárního m ěsta Ostravy 
v užívání M ěstské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00216/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

prodat tyto použité osobní automobily jakožto přebytečné movité věci společnosti Profinova 
expres a.s., Bohumínská 186/125,  712 00 Ostrava - Muglinov, IČO:  294 55 821: 

a) Volkwagen Caddy, VIN: WV1ZZZ2KZ5X047983, RZ 2T9 2865, rok výroby 2004, obvyklá 
cena 24 000 Kč, dle znaleckého posudku č.123/15/2018 ze dne 19.10.2018, zhotoveného 
znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Odůvodnění odchylky od ceny v daném místě a čase obvyklé: 

-s přihlédnutím na stav vozidla, jeho opotřebení, stáří a počet ujetých kilometrů bylo vozidlo 
neprodejné za cenu obvyklou, proto byla vybrána firma s nejvyšší nabídkou sjednané kupní ceny 
10.000 Kč vč. DPH. Za vyšší cenu bylo vozidlo neprodejné 

b) Škoda Octavia, VIN: TMBBB21Z582244559,RZ 5T7 5050, rok výroby 2008, obvyklá cena 
98 000 Kč, dle znaleckého posudku č.124/16/2018 ze dne 21.10.2018, zhotoveného znalcem 
v oboru oceňování motorových vozidel  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Odůvodnění odchylky od ceny v daném místě a čase obvyklé: 

- s přihlédnutím na stav vozidla, jeho opotřebení, stáří a počet ujetých kilometrů bylo vozidlo 
neprodejné za cenu obvyklou, proto byla vybrána firma s nejvyšší nabídkou sjednané kupní ceny 
35 000 Kč vč. DPH. Za vyšší cenu bylo vozidlo neprodejné 

c) Škoda Octavia (CNG), VIN: TMBCA61Z09C001865, RZ 6T3 5050, rok výroby 2009, 
obvyklá cena 116 000 Kč, dle znaleckého posudku č.125/17/2018 ze dne 23.10.2018, 
zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Odůvodnění odchylky od ceny v daném místě a čase obvyklé: 

- s přihlédnutím na stav vozidla, jeho opotřebení, stáří a počet ujetých kilometrů bylo vozidlo 
neprodejné za cenu obvyklou, proto byla vybrána firma s nejvyšší nabídkou  sjednané 
kupní ceny 50 000 Kč vč. DPH. Za vyšší cenu bylo vozidlo neprodejné 

d) Škoda Octavia,VIN:TMBCT61Z5C2113231,RZ 7T0 5050,rok výroby 2012, obvyklá cena 
145 000 Kč, dle znaleckého posudku č.126/18/2018 ze dne 25.10.2018, zhotoveného znalcem 
v oboru oceňování motorových vozidel  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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Odůvodnění odchylky od ceny v daném místě a čase obvyklé: 

- s přihlédnutím na stav vozidla, jeho opotřebení, stáří a počet ujetých kilometrů bylo vozidlo 
neprodejné za cenu obvyklou, proto byla vybrána firma s nejvyšší nabídkou sjednané kupní ceny 
60 000 Kč vč. DPH. Za vyšší cenu bylo vozidlo neprodejné 

e) Škoda Octavia Combi  (CNG), VIN: TMBJM7NE0G0157317, RZ 9T9 3104, rok výroby 
2016, obvyklá cena 183 000 Kč, dle znaleckého posudku č.122/14/2018 ze dne 18.10.2018, 
zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Odůvodnění odchylky od ceny v daném místě a čase obvyklé: 

- s přihlédnutím na stav vozidla, jeho opotřebení, stáří a počet ujetých kilometrů bylo vozidlo 
za cenu obvyklou neprodejné, proto  byla vybrána firma s nejvyšší nabídkou sjednané 
kupní ceny  90 000 Kč vč. DPH. Za vyšší cenu bylo vozidlo neprodejné 

a za tím účelem na straně statutárního města Ostravy uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu s výše zmíněnou společností jako s kupujícím 

  
2) rozhodla 
  prodat  použitý osobní automobil jakožto přebytečnou movitou věc panu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to: 

Škoda Octavia Combi  (CNG), VIN: TMBJM7NE8G0159087, RZ 9T9 3102, rok výroby 2016, 
obvyklá cena 130 000 Kč, dle znaleckého posudku č.121/13/2018 ze dne 16.10.2018, 
zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Odůvodnění odchylky od ceny v daném místě a čase obvyklé: 

- na nabídku prodeje vozidla, která byla zveřejněna na internetových stránkách Městské policie 
Ostrava, se přihlásilo více zájemců. Kupujícím panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (zaměstnancem 
městské policie), byla nabídnuta  částka 133 000 Kč, která byla o 3 000,00 Kč vyšší než ji 
stanovil znalecký posudek. 

a za tím účelem na straně statutárního města Ostravy uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu s výše uvedeným  kupujícím 

  
 

RM_M 30 
Schvá lení vystavení objednávek Hasi čského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje na nákup vybavení vozidla C AS 36 jednotky 
sboru dobrovolných hasi čů Ostrava-Proskovice 
  
Usnesení číslo: 00217/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  vystavení objednávky na nákup 4 ks nosičů dýchací techniky za účelem vybavení vozidla CAS 

36 jednotky sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Proskovice v rozsahu dle objednávky 
č. HSMO/OBJ/M38/2018 v příloze č. 1 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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2) schvaluje 
  

vystavení objednávky na nákup 4 ks osobních ochranných prostředků - protichemických 
obleků za účelem vybavení vozidla CAS 36 jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Ostrava-Proskovice v rozsahu dle objednávky č. HSMO/OBJ/M41/2018 v příloze č. 2 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 34 
Postup možného vypo řádání vzájemných majetkových vztah ů mezi 
spole čnostmi Garáže Ostrava, a.s., Asental Parking, a.s. a statutárním 
městem Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00218/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit postup možného vypořádání vzájemných majetkových vztahů mezi společností Garáže 
Ostrava, a.s., IČO: 253 60 817, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1167/12, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava, společností Asental Parking, a.s., IČO: 278 50 439, se sídlem 
Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, a statutárním městem Ostrava 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 12.12.2018
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 47 
Návrh na z řízení výbor ů zastupitelstva m ěsta pro volební období 2018 -
2022, a to výboru statutového a výboru pro ud ělování čestného 
občanství a cen města; Návrh na zm ěnu ve Finan čním výboru 
zastupitelstva m ěsta 
  
Usnesení číslo: 00219/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 13/66 
  

  zastupitelstvu města 

zřídit pro volební období 2018 - 2022 výbory zastupitelstva města: 
a) statutový 
b) pro udělování čestného občanství a cen města 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

stanovit počet členů: 
a) výboru statutového na 11 
b) výboru pro udělování čestného občanství a cen města na 11 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

zvolit 

a) předsedou statutového výboru 

    Ing. Tomáše Macuru, MBA, primátora 

 

b) členy statutového výboru 

    ........................................... 
    ........................................... 
    ........................................... 
    ........................................... 
    ........................................... 
    ........................................... 
    ........................................... 
    ........................................... 
    ........................................... 
    ........................................... 
    

  
 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

zvolit 

a) předsedou výboru pro udělování čestného občanství a cen města 

    Ing. Tomáše Macuru, MBA, primátora 

b) členy výboru pro udělování čestného občanství a cen města 

    ........................................... 
    ............................................ 
    ............................................ 
    ............................................ 
    ............................................ 
    ............................................ 
    ............................................ 
    ............................................ 
    ........................................... 
    ...........................................       

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

a) odvolat z funkce předsedy Finančního výboru zastupitelstva města 
Ing. Otakara Šimíka, člena ZM 

b) odvolat z funkce člena Finančního výboru zastupitelstva města 
Ing. Hanu Tichánkovou, členku ZM 

 
c) zvolit předsedou Finančního výboru zastupitelstva města 
Ing. Hanu Tichánkovou, členku ZM 

d) zvolit členem Finančního výboru zastupitelstva města 
Ing. Otakara Šimíka, člena ZM  

  
6) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit návrhy dle bodů 1) - 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města k projednání 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 12.12.2018
 vedoucí odboru legislativního a právního 



Statutární město Ostrava 
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RM_M 31 
Smluvní pokuta uplatn ěná vůči Dopravnímu podniku Ostrava, a. s. 
  
Usnesení číslo: 00220/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

aby částečně prominulo smluvní pokutu uplatněnou vůči Dopravnímu podniku Ostrava a.s., 
IČO: 61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Moravská Ostrava, ze smlouvy 
o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby,          
ev. č. 3010/2009/OD, a to ve výši 9 900 000,- Kč představující smluvní sankci za  1980 
nerealizovaných spojů v celé délce za  rok 2017, které nebyly realizovány z důvodu 
neočekávaného vývoje na trhu práce a neočekávané zvýšené absence řidičů blíže 
popsané        v důvodové zprávě předloženého materiálu, kdy byla uplatněna smluvní pokuta 
v celkové výši 10 445 000,- Kč za  2091 nerealizovaných spojů v celé délce za  rok 2017,       
když smluvní pokuta ve zbývající výši 545 000,- Kč představující smluvní sankci za 111 
nerealizovaných spojů v celé délce za  rok 2017 bude vymáhána bez dalšího 

  
2) ukládá 
  primátorovi Ing. Tomášovi Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 12.12.2018
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  
 
RM_M 52 
Stížnost zastupitel ů a občana městského obvodu Mariánské Hory          
a Hulváky na porušování zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní 
zřízení) 

Usnesení číslo: 00221/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
08 

Rada města 

1) bere na vědomí 
  stížnost zastupitelů a občana městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky ze dne 6. 9. 2018, 

adresovanou k rukám primátora města Ostravy, Ing. Tomáše Macury, MBA, a zastupitelů města 
Ostravy, na porušování zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, v souvislosti se záměrem městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
prodat nemovité věci, a to domy na ul. Knüpferova 1456/3 a Knüpferova 1455/4, k. ú. 
Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, a na nehospodárné nakládání městského obvodu se svěřeným 
majetkem na u. Knüpferova 1-4 a Lázeňská 1-4 - viz. příloha č. 1 předloženého materiálu  
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

ke schválení návrh odpovědi jménem primátora na stížnost  zastupitelů a občana městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky ze dne 6. 9. 2018 na porušování zákona o obcích 
v souvislosti se záměrem městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky prodat nemovité věci, 
a to domy na ul. Knüpferova 1456/3 a Knüpferova 1455/4, k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, 
a na nehospodárné nakládání městského obvodu se svěřeným majetkem na u. Knüpferova 1-4 
a Lázeňská 1-4, ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou 

  
3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit  návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k projednání 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  
  
RM_M 57 
Souhlas s p řijetím dotací a zn ěním Podmí nek čerpání neinvesti čních 
dotací v Programu EFEKT: 2018 pro projekty „Energet ické posouzení 
ZŠ I. Sekaniny” a „Energetické posouzení ZŠ a MŠ Os trava Svinov” 
  
Usnesení číslo: 00222/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 08385/RM1418/117 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s přijetím dotací a zněním Podmínek čerpání neinvestičních dotací v Programu EFEKT 2 
pro rok 2018 poskytovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu se sídlem 
Na Františku 1039/32, 11015 Praha 1, IČO 47609109 na spolufinancování projektů 
„Energetické posouzení ZŠ I. Sekaniny” a „Energetické posouzení ZŠ a MŠ Ostrava Svinov” 
dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu  

  
2) schvaluje 
  

zahájení přípravy projektu dle bodu 1) předloženého materiálu 
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RM_M 62 
Návrh postupu p ři realizaci stavb y podzemní garáže pod objektem 
Centra zdravého pohybu Ostravské univerzity na Černé louce 
  
Usnesení číslo: 00223/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  návrh postupu při realizaci stavby podzemní garáže v rámci objektu Centra zdravého 

pohybu Ostravské univerzity  

  
2) souhlasí 
  s návrhem postupu při realizaci stavby 

  
3) ukládá 
  primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 12.12.2018
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 63 
Projektové týmy pro významné projekty m ěsta 
  
Usnesení číslo: 00224/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  vytvoření projektových týmů pro významné projekty města dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  
 

RM_M 22 
Členství statutárního m ěsta Ostrava v nov ě založeném spolku 
Moravskoslezský pakt zam ěstnanosti, z. s. 
  
Usnesení číslo: 00225/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
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na straně statutárního města Ostravy s členstvím v nově zakládaném spolku Moravskoslezský 
pakt zaměstnanosti, z. s. 

  
2) souhlasí 
  na straně statutárního města Ostravy s návrhem stanov Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, 

z. s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  
3) souhlasí 
  

na straně statutárního města Ostravy, aby ve výkonné radě  spolku Moravskoslezský 
pakt zaměstnanosti, z. s., statutární město Ostrava zastupovala náměstkyně primátora 
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.  

4) souhlasí 
  

na straně statutárního města Ostravy s rozpočtem (příspěvkem) na rok 2019, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu s úpravou a Akčním plánem Moravskoslezského paktu zaměstnanosti 
na rok 2019, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit členství statutárního města Ostravy v Moravskoslezském paktu zaměstnanosti, z. s. 

  
6) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit znění Stanov spolku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  
7) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení k projednání 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 07.12.2018
 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 3 
Návrh na souhlas s umíst ěním inženýrské sít ě do pozemku ve vlastnictví 
statutárního m ěsta Ostravy, návrh na uzav ření smlouvy o budoucí 
smlouv ě o zřízení služebnosti a návrh na uzav ření nájemní smlouvy 
s fyzickou osobou 
  
Usnesení číslo: 00226/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním NTL plynovodní přípojky do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3076/1 - ostatní plocha, silnice, 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

pro: 

xxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

v rámci stavby „Výstavba NTL plynovodní přípojky, Ostrava - Svinov, Nad Porubkou 151/4” 

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

  
2) rozhodla 
  na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení, 

provozování, vedení a údržby NTL plynovodní přípojky v pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 

parc. č. 3076/1 - ostatní plocha, silnice, 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

xxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 3076/1 - ostatní 

plocha, silnice v k. ú. Svinov, obec Ostrava, a to o výměře 4 m2 

s nájemcem: 
xxxxxxxxxxxx, narozeným xxxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za účelem vybudování NTL plynovodní přípojky v rámci stavby „Výstavba NTL plynovodní 
přípojky, Ostrava-Svinov, Nad Porubkou 151/4” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 360,- Kč ročně 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 4 
Návrh m ěsta darovat ve řejně přístupnou komunikaci pro cyklisty 
realizovanou v rámci stavby „Prodloužení cyklostezk y - lávka p řes 
Ostravici, Ostrava - Hrabová”, m ěstu Vratimov 
  
Usnesení číslo: 00227/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

darovat veřejně přístupnou komunikaci pro cyklisty realizovanou v rámci stavby „Prodloužení 
cyklostezky - lávka přes Ostravici, Ostrava - Hrabová”, která je samostatnou věcí ve smyslu 
§ 489 NOZ. Tato stavba je umístěna na pozemku parc. č. 1207/22  v katastrálním území 
Vratimov, který je ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu má Povodí 
Odry, státní podnik, IČO: 708 90 021, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava  

a uzavřít Darovací smlouvu dle návrhu (příloha č. 4 předloženého materiálu) 

s Městem Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov, IČO: 00297372 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 8 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemky za ú čelem provedení 
kontrolního atmogeochemického pr ůzkumu a p řípadného m ěření 
dynamiky výstup ů důlních pl ynů na povrch pro spole čnost Green Gas 
DPB, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00228/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 
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parc. č. 5984/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
parc. č. 3267/21 - ostatní plocha, jiná plocha, 
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření 
dynamiky výstupů důlních plynů na povrch v rámci projektu 35 „Komplexní řešení 
problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla v Moravskoslezském kraji” pro: 

Green Gas DPB, a.s. 
se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 
IČO 00494356 

  
 

RM_M 9 
Návrh na souhlas s umíst ěním inženýrských a stavebních objekt ů 
do pozemk ů ve vlastnictví SMO v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, návrh 
na uzavření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti a návrh 
na uzav ření nájemní smlouvy se spole čností Stavos Stavba a.s. 
  
Usnesení číslo: 00229/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním inženýrských a stavebních objektů do pozemků ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

- dešťové kanalizace do pozemku p. p. č. 414/12 - ostatní plocha, zeleň v k. ú. Muglinov, obec 
Ostrava a dešťové kanalizace včetně vsakovacího zařízení do pozemku p. p. č. 539 - ostatní 
plocha, jiná plocha v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

- vodovodního řadu a splaškové kanalizace do pozemku p. p. č. 356/1 - ostatní plocha, jiná 
plocha v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

- veřejného osvětlení do pozemků p. p. č. 414/12 - ostatní plocha, zeleň a p. p. č. 539 - ostatní 
plocha, jiná plocha v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

- komunikace včetně zpevněných ploch do pozemků p. p. č. 356/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 414/12 - ostatní plocha, zeleň a p. p. č. 539 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Muglinov, 
obec Ostrava 

pro: 

Stavos Stavba a.s. 
se sídlem U Studia 3489/35, Zábřeh, 700 30 Ostrava 
IČO 447 39 494 
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v rámci stavby “Hruškový sad II” 

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

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě -
zřízení, provozování a údržby dešťové kanalizace v pozemku p. p. č. 414/12 - ostatní plocha, 
zeleň v k. ú. Muglinov, obec Ostrava,  a dešťové kanalizace včetně vsakovacího zařízení 
v pozemku p. p. č. 539 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Muglinov, obec Ostrava,   s budoucím 
oprávněným: 

Stavos Stavba a.s. 
se sídlem U Studia 3489/35, Zábřeh, 700 30 Ostrava 
IČO 447 39 494 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Muglinov, obec 
Ostrava, a to: 

- p. p. č. 356/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 100 m2 

- p. p. č. 414/12 - ostatní plocha, zeleň, a to části A o výměře 82 m2, části B o výměře 10 m2

a části C o výměře 2 m2 

- p. p. č. 539 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 213 m2 

s nájemcem: 
Stavos Stavba a. s. 
se sídlem U Studia 3489/35, Zábřeh, 700 30 Ostrava 
IČO 447 39 494 

za účelem vybudování  inženýrských sítí - dešťové kanalizace včetně vsakovacího zařízení, 
splaškové kanalizace, vodovodního řadu, veřejného osvětlení a komunikace včetně zpevněných 
ploch v rámci stavby „Hruškový sad II”, k. ú. Muglinov 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 36.630,- Kč ročně 

na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy do dne předání předmětu nájmu zpět 
pronajímateli 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 10 
Návrh na z řízení služebnosti a uzav ření smlouvy o z řízení služebnosti 
s Českou telekomunika ční infrastrukturou a.s. 
  
Usnesení číslo: 00230/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

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

parc. č. 2393/2 - orná půda, 
parc. č. 2395 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

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

parc. č. 5608/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

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

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 11 
Návrh na uzav ření smluv o z řízení věcného b řemene k pozemk ům 
ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00231/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení přípojky NN 0,4 kV v pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 

parc. č.  190/92 - ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s oprávněným: 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, nadzemního vedení NN 0,4 kV 
včetně 1 ks sloupu NN a rozpojovací skříně na pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

parc. č.  190/92 - ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Vítkovice, 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 

  
3) rozhodla 
  

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

p. p. č.  753/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 757/22 - ostatní plocha, zeleň 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s oprávněným: 

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

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu  
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RM_M 12 
Návrh na zám ěr města sm ěnit pozemky v k. ú. P řívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00232/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města směnit 

část pozemku p. p. č. 61/1 o výměře 185 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřená městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle přílohy 
č. 1/5 předloženého materiálu 

za 

část pozemku p. č. st. 118 o výměře  62 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 
která je dle geometrického plánu č. 2265-66c/2018  vyhotoveného pro k. ú. Přívoz, označena 
jako pozemek p. č. st. 118/5 ve vlastnictví fyzické osoby 

za podmínky, že městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vydá k záměru směny souhlasné 
stanovisko 

a doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 13 
Návrh neu činit souhlasná prohlášení o vlastnictví pozemk ů 
v k. ú. Poruba a v k. ú. Hrabová ve prosp ěch ČR - Úřadu pro zastupování 
státu ve v ěcech majetkových 
  
Usnesení číslo: 00233/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
08 

 
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
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rozhodnout na straně statutárního města Ostravy 
neuznat vlastnické právo k pozemku parc. č. 2950/8 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Poruba, obec 
Ostrava 

ve prospěch České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 697 97 111 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout na straně statutárního města Ostravy 
neuznat vlastnické právo k podílům 1/2 pozemků: 
parc. č. 3009/2 - ostatní plocha, jiná plocha 
parc. č. 3010/2 - ostatní plocha, silnice 
parc. č. 3011/3 - ostatní plocha, jiná plocha 
parc .č. 3018/2 - ostatní plocha, jiná plocha 
parc. č. 3019/2 - ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 

ve prospěch České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 697 97 111 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 14 
Návrh na zám ěr města nedarovat a prodat pozemek, návrh na zám ěr 
města prodat, návrh na zám ěr města nesm ěnit a sm ěnit pozemky, 
(k. ú. Moravská Ostrava, k. ú. P řívoz) 
  
Usnesení číslo: 00234/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města darovat 
část pozemku parc. č. 1526/1 o výměře 190 m2  

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
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ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz 
dle přílohy č. 1/5  předloženého materiálu  

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku parc. č. 1526/1 o výměře 190 m2   
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz 
dle přílohy č. 1/5 předloženého materiálu 
za podmínky, že městský obvod vydá souhlasné stanovisko k záměru prodeje 

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

  
3) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 
pozemek parc. č.  295/3 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit. 

V období před uzavřením vlastní kupní smlouvy bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
kupní, jejímž obsahem bude mimo jiné: 

a) ujednání, zavazující budoucího kupujícího předmětného pozemku sjednat v rámci budoucí 
kupní smlouvy také předkupní právo věcné k předmětnému pozemku, a to bezúplatně, 
b) ujednání, zavazující budoucího kupujícího předmětného pozemku sjednat v rámci budoucí 
kupní smlouvy také zákaz zcizení jako právo věcné k předmětnému pozemku, a to bezúplatně, 
c) ujednání, zavazující budoucího kupujícího předmětného pozemku sjednat v rámci budoucí 
kupní smlouvy také zákaz zatížení jako právo věcné k předmětnému pozemku bez předchozího 
písemného souhlasu statutárního města Ostravy, a to bezúplatně, zmíněný zákaz zatížení se však 
nebude týkat zatížení předmětného pozemku služebnostmi inženýrských sítí a oprávnění zřídit 
zástavní právo k předmětnému pozemku ve prospěch úvěrující banky s tím, že pokud nastanou 
případy pro odstoupení od kupní smlouvy kterékoliv ze smluvních stran, tak bude budoucí 
kupující povinen tuto zástavu zrušit, 
d) ujednání, že převod pozemků bude realizován až po uskutečnění 1. NP stavby 
e) ujednání, že v kupní smlouvě bude sjednána rozvazovací podmínka pro případ nerealizace 
stavby v termínech uvedených v této kupní smlouvě, přičemž splněním uvedené rozvazovací 
podmínky zaniknou stranami dohodnutá práva a povinnosti, plynoucí některé ze smluvních stran 
z dané kupní smlouvy 

tato ujednání uvedená v bodě a) až e) tohoto bodu jsou formulována v tomto záměru obecným 
způsobem pouze pro jeho účely a v příslušných smlouvách budou konkretizována 
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4) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města směnit pozemky 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
- pozemek parc. č. 2620/44 k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, nesvěřený městskému obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz 
- pozemek p. č. st. 1524/5 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz 

za 

pozemky ve vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČO 69797111 
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 pozemku p. p. č. 72/6, k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 pozemku p. č. st. 629, k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
- pozemek p. p. č. 369/10, k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
- pozemek parc. č. 2379/33, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  
5) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města směnit 

pozemek p. č. st. 1524/5 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

za 

pozemek p. p. č. 369/10 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví České republiky - Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 
12800 Praha 2, IČO 69797111 

za podmínky, že městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vydá souhlasné stanovisko 
k záměru směny 

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

  
6) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 23 
Návrh koupit nemovité v ěci v k. ú. Hrab ůvka a v k. ú. Vítkovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00235/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit 
- pozemek p. p. č. 796/9  v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

níže uvedené nemovité věci v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, a to: 
-  pozemek parc. č. 1189/7  
- část pozemku parc. č. 1189/19, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 893 m2, 
která je dle geometrického plánu č. 3126-110/2018 vyhotoveného pro k. ú. Vítkovice, 
nově označena jako pozemek parc. č. 1189/84,  ost. plocha, ost. komunikace    

od vlastníka 
společnosti VÍTKOVICE, a.s., Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava, IČO: 451 93 070 
za cenu obvyklou ve výši 6.402.750,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  
  
RM_M 40 
Návrh na souhlas s umíst ěním stavby, uzav ření smlouvy o budoucí 
smlouv ě o zřízení služebnosti se spole čnosti Dial Telecom, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00236/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 30/66 
  

- p. p. č. 1336/7 trvalý travní porost,  
- p. p. č. 1339/1 orná půda, 
- p. p. č. 1339/5 orná půda, 
- p. p. č. 1339/16 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- p. p. č. 1339/17 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- p. p. č. 1340/21 ostatní plocha, jiná plocha, 
- p. p. č. 1340/99 ostatní plocha, ostatní komunikace 
vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, pro: 

Dial Telecom, a.s., 
se sídlem Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 
IČO: 281 75 492 

v rámci stavby: „Ostrava Airport Multimodal Park - IO 11.1 Slaboproud - přípojka Dial 
Telecom”, dle situačního výkresu, který je přílohou č. 2/3 předloženého materiálu  

  
2) rozhodla 
  

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

- p. p. č. 1336/7 trvalý travní porost,  
- p. p. č. 1339/1 orná půda, 
- p. p. č. 1339/5 orná půda, 
- p. p. č. 1339/16 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- p. p. č. 1339/17 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- p. p. č. 1340/21 ostatní plocha, jiná plocha, 
- p. p. č. 1340/99 ostatní plocha, ostatní komunikace 
vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, s budoucím oprávněným: 

Dial Telecom, a.s., 
se sídlem Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 
IČO: 281 75 492 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky souhlasu Správce programu, 
tj. Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR  

  
  
RM_M 41 
Návrh na zám ěr města neprodat nemovité v ěci v k. ú. Moravská Ostrava 
a v k. ú. Krásné P ole a nevyužití zákonného p ředkupního práva 
v k. ú. Svinov, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00237/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
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  s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci  
- část pozemku parc. č. 1289/1 o výměře 67 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz, 
která je dle geometrického plánu č. 5916-91/2018 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, 
který je přílohou č. 1 předloženého materiálu označena jako pozemek parc. č. 1289/31 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava  

  
2) nesouhlasí 
  s návrhem na záměr města prodat nemovité věci 

- pozemek parc. č. 319/2 
- pozemek parc. č. 320/3, 
oba v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Krásné Pole 

  
3) bere na vědomí 
  že marně uplynula lhůta pro využití zákonného předkupního práva k nemovité věci ve vlastnictví 

fyzické osoby a to 
stavby č. e. 446, rod. rekr., 
která se nachází na pozemku parc. č. 2474/46 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, bez svěření městskému obvodu  

  
4) ukládá 
  náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 42 
Návrh zrušit usnesení ZM č. 2166/ZM1418/33 ze dne 7. 3. 2018 
a č. 2495/ZM1418/37 ze dne 19. 9. 2018, návrh na zám ěr města prodat 
nemovitou v ěc v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00238/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
08 

k usnesení č. 2166/ZM1418/33 
k usnesení č. 2495/ZM1418/37 

Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem zrušit usnesení zastupitelstva města č. 2166/ZM1418/33 ze dne 7. 3. 2018, 
které je přílohou č. 1 předloženého materiálu v plném rozsahu 
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2) souhlasí 
  

s návrhem zrušit usnesení zastupitelstva města č. 2495/ZM1418/37 ze dne 19. 9. 2018, 
které je přílohou č. 2 předloženého materiálu v plném rozsahu 

  
3) souhlasí 
  

se záměrem města prodat část nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 
- část pozemku parc. č. 1571/4, ost. plocha, jiná plocha o výměře 173 m2, 
která je dle geometrického plánu č. 3006 - 23/2017 vyhotoveného pro k. ú. Poruba, obec 
Ostrava, oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1571/5 ost. plocha, jiná plocha, k. ú. 
Poruba 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 43 
Návrh na zám ěr města neprodat pozemky, návrh na zám ěr města 
neprodat část pozemku (k. ú. Moravská Ostrava), návrh na zám ěr města 
neprodat pozemky, návrh na zám ěr města prodat pozemek k. ú. P řívoz)  
  
Usnesení číslo: 00239/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat pozemky, a to: 

parc. č. 1581/107, nesvěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
parc. č. 1581/15, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
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2) nesouhlasí 
  s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku parc. č. 1048/1 o výměře 8 m2   
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
svěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
dle přílohy č. 2/4 předloženého materiálu  

  
3) nesouhlasí 
  s návrhem na záměr města prodat 

pozemek p. p. č.  425/1 
pozemek p. p. č. 425/8 
oba v k. ú. Přívoz, obec Ostrava,  
svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz   

  
4) souhlasí 
  s návrhem na záměr města prodat 

pozemek p. p. č. 957/4 
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz 

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

  
5) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 45 
Návrh koupit pozemek v k. ú. Čeladná, obec Čeladná 
  
Usnesení číslo: 00240/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit nemovitou věc v k. ú. Čeladná, obec Čeladná, a to pozemek: 
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p. p. č. 2830/1 

od vlastníka: 
Asental Land, s.r.o., sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 27769143

za sjednanou cenu ve výši 358.200,- Kč  

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 46 
Návrh prodat nemovité v ěci v k. ú. Mariánské Hory (ul. Pašerových), 
obec Ostrava a návrh na uzav ření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení 
služebnosti 
  
Usnesení číslo: 00241/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem prodat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostrava: 

a) nemovitá věc nesvěřená městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, a to: 
- část pozemku p. p. č. 728/2, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 73 m2, dle geometrického 
plánu č. 2214-37/2017 oddělena a nově označena jako pozemek p. p. č. 728/31, ost. plocha, jiná 
plocha, 

b)  nemovité věci svěřené městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, a to: 
- část pozemku p. p. č. 736/100, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 26 m2, dle geometrického 
plánu č. 2214-37/2017 oddělena a nově označena jako pozemek p. p. č. 736/342, ost. plocha, jiná 
plocha, 
- část pozemku p. p. č. 736/100, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 2412 m2, dle geometrického 
plánu č. 2214-37/2017 oddělena a nově označena jako pozemek p. p. č. 736/343, ost. plocha, jiná 
plocha, 
- část pozemku p. p. č. 736/296, ost. plocha, jiná plocha, o výměře 136 m2, dle geometrického 
plánu č. 2214-37/2017 oddělena a nově označena jako pozemek p. p. č. 736/344, ost. plocha, jiná 
plocha, 
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společnosti Callidus trading, spol. s r.o., IČO 258 32 476, sídlo Bohumínská 410/135, Muglinov, 
712 00 Ostrava, za sjednanou kupní cenu v celkové výši 3.388.000,- Kč (včetně DPH) s tím, 
že Callidus trading spol. s r. o. uhradí statutárnímu městu Ostrava i náklady na zpracování 
znaleckého posudku ve výši 5.445,- Kč (včetně DPH) 

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

  
2) souhlasí 
  

na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti -
zřízení, provozování a údržby kanalizačního sběrače DN 1300, vodovodů DN 300 a DN 200 
vč. vodoměrné šachty k částem pozemků: 

- část pozemku p. p. č. 736/100, která je dle geometrického plánu č. 2214-37/2017 vyhotoveného 
pro katastrální území Mariánské Hory, obec Ostrava, v roce 2017, označena jako pozemek 
p. p. č. 736/343 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

- část pozemku p. p. č. 736/296, která je dle geometrického plánu č. 2214-37/2017 vyhotoveného 
pro katastrální území Mariánské Hory, obec Ostrava, v roce 2017, označena jako pozemek 
p. p. č. 736/344 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

s budoucím vlastníkem: 

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  

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 48 
Návrh na zám ěr výp ůjčky nemovitostí v k. ú. Hrušov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00242/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru vypůjčit pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostrava: 
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- parc. č. 1872/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 542 m2 
-  parc. č. 2070/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5181 m2 
-  parc. č. 2070/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 144 m2 
vše v k. ú. Hrušov, obec Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  
 

RM_M 49 
Návrh na souhlas s trvalým odn ětím části pozemku v k. ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00243/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s trvalým odnětím části pozemku parc. č. 2024/1 - zahrada v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, správa svěřena městskému obvodu Slezská Ostrava 

ze zemědělského půdního fondu 

pro PROJEKTSTUDIO EUCZ, s. r. o., se sídlem Opavská 6230/29a, Poruba, 708 00 Ostrava, 
IČO 277 87 443 

dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 50 
Návrh na zám ěr města prodat části pozemk ů ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy v pr ůmyslové zón ě Mošnov 
  
Usnesení číslo: 00244/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se záměrem města prodat 

níže uvedené pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 
a to: 

- pozemek p. p. č. 802/97 
- pozemek p. p. č. 1275/4 
- pozemek p. p. č. 1332/32 
- pozemek p. p. č. 1333/2 
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- pozemek p. p. č. 1335/4 
- pozemek p. p. č. 1338/20 
- pozemek p. p. č. 1338/22 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo prodat všechny tyto výše 
uvedené nemovité věci včetně součástí a příslušenství společně, nebo kteroukoliv z nich 
jednotlivě, případně i více uvedených věcí, přičemž zároveň  doporučuje zastupitelstvu města, 
aby si rovněž vyhradilo právo tento záměr kdykoliv zrušit  

2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 58 
SPZ Ostrava - Mošnov - návrh na uzav ření kone čné „ Kupní smlouvy”, 
návrh na souhlas s umíst ěním zpevn ěných ploch do pozemku 
ve vlastnictví SMO, návrh na uzav ření smlouvy o budoucí smlouv ě 
o zřízení služebnosti a návrh na uzav ření nájemní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 00245/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s prodejem   části pozemku p. p. č. 822/47 o výměře 19317 m2, která je dle geometrického plánu 
č. 1199-277/2017 vyhotoveného pro k. ú. Mošnov, obec Mošnov, v roce 2017, označená 
jako  pozemek p. p. č. 822/185 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

za kupní cenu 7.144.180,00 Kč bez daně z přidané hodnoty, přičemž k  této částce bude 
připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právními předpisy 
  
do vlastnictví obchodní společnosti XZB (Europe) s.r.o., IČO: 06588 603, 
se sídlem  Gen. Fajtla 372, 742 51 Mošnova a s uzavřením kupní smlouvy dle přílohy č. 6 
a přílohy č. 7 předloženého materiálu  

  
2) souhlasí 
  

s užíváním částí pozemků v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, a to: 

- pozemku p. p. č. 822/84 ost. plocha 
- pozemku p. p. č. 822/47 ost. plocha 
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jako sjezd pro přístup a příjezd k části pozemku p. p. č. 822/47 o výměře 19317 m2, 
která je dle geometrického plánu č. 1199-277/2017 vyhotoveného pro k. ú. Mošnov, obec 
Mošnov, v roce 2017, označená jako pozemek p. p. č. 822/185 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 
dle geodetického zaměření, které tvoří přílohu č. 2 předloženého materiálu 

pro společnost XZB (Europe) s.r.o., IČO: 065 88 603, se sídlem  Gen. Fajtla 372, 742 51 
Mošnov v rámci výstavby stavebních objektů na pozemku označeném dle výše uvedeného 
geometrického plánu jako pozemek p. p. č. 822/185 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

  
3) rozhodla 
  

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

-  užívání části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to části  p. p. č. 822/47, 
ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, jako sjezd pro přístup a příjezd 
k pozemku p. p. č. 822/185 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, který vznikne rozdělením pozemku 
p. p. č. 822/47 dle geometrického plánu č. 1199-277/2017 vyhotoveného pro k. ú. Mošnov, 
obec Mošnov, v roce 2017, s budoucím oprávněným: 

XZB (Europe) s.r.o., IČO: 065 88 603,  se sídlem Gen. Fajtla 372, 742 51 Mošnov 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, a to za podmínky souhlasu Správce programu, 
kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu  

  
4) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Mošnov, obec 
Mošnov, a to: 

- p. p. č. 822/47 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 936 m2 

- p. p. č. 822/84 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 144 m2 

s XZB (Europe) s. r. o., se sídlem Gen. Fajtla 372, 742 51 Mošnov, IČO 065 88 603 

za účelem vybudovat na předmětu nájmu v rámci realizace výstavby stavebních objektů 
s následujícím využitím: výroba plastových a pryžových výrobků, výroba kovových konstrukcí 
a kovodělných výrobků, povrchové úpravy a svařovaní kovů a dalších materiálů, výroba 
elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů 
a elektronických zařízení pracujících na malém napětí, výroba strojů a zařízení, výroba 
motorových a přípojných vozidel a karoserií, velkoobchod a maloobchod, výzkum a vývoj 
v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, a to vše zejména 
v souvislosti s automobilovým průmyslem, sjezd pro přístup a příjezd k pozemku 
p. p. č. 822/185 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, který vznikne rozdělením pozemku 
p. p. č. 822/47, dle geometrického plánu č. 1199-277/2017 vyhotoveného pro k. ú. Mošnov, 
obec Mošnov, v roce 2017 
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za nájemné: 

- za část pozemku p. p. č. 822/47 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
o výměře 936 m2, ve výši 20.966,- Kč ročně, 
- za část pozemku p. p. č. 822/84 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Mošnov, obec 
Mošnov o výměře 144 m2, ve výši 576,- Kč ročně, 

tj. celkem za předmět nájmu 21.542,- Kč ročně 

na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy do dne, který předchází dni právních účinků 
zápisu služebnosti užívání části pozemku p. p. č. 822/47 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov jako sjezd 
pro přístup a příjezd k pozemku p. p. č. 822/185 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov do veřejného 
seznamu ve prospěch každého vlastníka pozemku p. p. č. 822/185 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov,
jako oprávněného, nejpozději však do 31. 12. 2021 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, a to za podmínky souhlasu Správce programu, 
kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu  

  
5) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 59 
Návrh na zám ěr města neprodat pozemek v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00246/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc. č. 1913/13 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Svinov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 60 
Návrh prodat nemovitosti v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, návrh 
na změnu usnesení 
  
Usnesení číslo: 00247/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o prodeji věcí nemovitých ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřených 
městskému obvodu, a to bytových jednotek vymezených ve smyslu zák. 72/1994 Sb, s těmito 
bytovými jednotkami spojené spoluvlastnické podíly na společných částech budovy, 
spoluvlastnické podíly na pozemku parc. č. 126/15 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 
je bytový dům č. p. 3039 v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to 
bytová jednotka číslo: 

- 3039/1, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 
8968/174204, do SJM xxxxxxxxxxxxxx nar. xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, 
oba xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 729.158,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 
která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

- 3039/10, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 
9202/174204, do SJM xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, 
oba xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 740.159,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 
která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o prodeji věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené 
městskému obvodu, a to bytové jednotky vymezené ve smyslu zák. 72/1994 Sb, s těmito 
bytovými jednotkami spojené spoluvlastnické podíly na společných částech budovy, 
spoluvlastnické podíly na pozemku parc.  č. 126/12 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 
je bytový dům č. p. 3036 v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to bytová jednotka 
číslo 3036/4, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 
3348/99476, do SJM xxxxxxxxxxxx, nar: xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, nar: xxxxxxxxxx, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 546.635,50 Kč, dle vzoru kupní 
smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 
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3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o prodeji věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené 
městskému obvodu, a to bytové jednotky vymezené ve smyslu zák. 72/1994 Sb, s těmito 
bytovými jednotkami spojené spoluvlastnické podíly na společných částech budovy, 
spoluvlastnické podíly na pozemku parc. č. 332 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 
je bytový dům č. p. 3030 v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to bytová jednotka 
číslo 3030/13, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných 
částech pozemku ve výši 5471/321998, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxx, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 452.885,00 Kč, dle vzoru kupní 
smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu  

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

změnit text v usnesení č. 2369/ZM1418/36 zastupitelstva města ze dne 20. 6. 2018, 
kterým rozhodla o prodeji bytových jednotek, a to: 

V bodě 1), kdy text 

- 3030/38 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných 
částech   pozemku ve výši 5730/321998, do spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxx
a xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu 487.900,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

nahrazuje textem 

„3030/38 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 
pozemku ve výši 5730/321998, do spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxxxxx
a xxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxxxxx oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za kupní cenu 487.900,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého 
materiálu“ 

a dále text 

- „3030/44 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných 
částech pozemku ve výši 5641/321998, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxxxx, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 484.955,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 
která je přílohou č. 1 předloženého materiálu“ 

nahrazuje textem 

„3030/44 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných částech 
pozemku ve výši 5641/321998, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxxxx, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 484.955,00 Kč, dle vzoru kupní 
smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu“  
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5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

změnit text v usnesení č. 2099/ZM1418/32 zastupitelstva města ze dne 31. 1. 2018, 
kterým rozhodla o prodeji bytových jednotek, a to: 
V bodě 5),  

text 
- „3035/8, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 
3545/212626, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxxx, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu  298.200,00 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je 
přílohou č. 1 předloženého materiálu“ 

nahrazuje textem 

„3035/8, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 
3545/212626, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxx, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 298.200,00 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je 
přílohou č. 1 předloženého materiálu“ 

V bodě 3), kdy text 
- „3037/9, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxx, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 563.987,50 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

„3037/9, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 6587/103453 do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxxxxx, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 563.987,50 Kč, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu“ 

V bodě 4), kdy text 
- „3036/3, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 6761/99476, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx, nar: xxxxxxxx, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 582.464,50 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 
který je přílohou č. 1 předloženého materiálu“ 

text 

„3036/3, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 
6761/99476, do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar: xxxxxxxxxxx, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 582.464,50 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 
který je přílohou č. 1 předloženého materiálu“  

  
6) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

rozhodnout o záměru prodat jednotky ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené 
městskému obvodu, vymezené ve smyslu zák. 72/1994Sb. K těmto jednotkám příslušející 
spoluvlastnické podíly na společných částech budovy a pozemku: 
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- č. p. 3035 na pozemku parc. č. 126/7, zastavěná plocha a nádvoří, týká se nebytové jednotky 
3035/107, spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 6815/212626 
- č. p. 3039 na pozemku parc. č. 126/15, zastavěná plocha a nádvoří, týká se nebytové jednotky 
3039/106, spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 11861/174204

vše v k. ú. Dubina u Ostravy, část obce Bělský Les, obec Ostrava, a to jednotlivě, a zároveň 
si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  
7) ukládá 
  náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) - 6) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí  

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 64 
Návrh na uzav ření dohody o plné moci se spole čností M&M reality 
holding a.s. 

Usnesení číslo: 00248/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
08 

Rada města 

1) rozhodla 
  uzavřít se společnosti M & M reality holding a. s., se sídlem Krakovská 583/9, Nové Město, 

110 00 Praha 1, IČO 27487768, dohodu o plné moci za účelem jednání za statutární město 
Ostrava s vlastníky pozemků, které budou dotčeny trvalým nebo dočasným záborem při realizaci 
stavby „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba”, a to v rozsahu vymezeném záborovým 
elaborátem Ekologizace veřejné dopravy Ostrava- Poruba, TRASA - 1, zpracovaným 
na podkladě Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní, ev. č. 0221/2017/OI/VZKÚ,  a to společnostmi 
SUDOP BRNO, spol. s. r.o., se sídlem Kounicova 688/26, 602 00 Brno, IČO 449 60 417, 
a Dopravní projektování, spol. s. r.o., se sídlem Janáčková 1194/12, 702 00 Ostrava, 
IČO 25361520, ve věci udělení souhlasu vlastníků pozemků s výše uvedeným stavebním 
záměrem - realizaci stavby, pro účely vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení 
pro realizaci výše specifikované stavby 

  
 

RM_M 20 
Návrh obecn ě závazné vyhlášky, kterou se m ění a dopl ňuje obecn ě 
závazná vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku za užívání ve řejného 
prostranství, ve zn ění obecn ě závazné vyhlášky č. 8/2017, 
kterou se mění a dopl ňuje obecn ě závazná vyhláška č. 4/2016 o místním 
poplatku za užívání ve řejného prostranství 

Usnesení číslo: 00249/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
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1) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2016 
o místním poplatku  za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky 
č. 8/2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D., 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 12.12.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 21 
Návrh obecn ě závazné vyhlášky, kterou se vydává cenová mapa 
stavebních pozemk ů města Ostravy č. 19 
  
Usnesení číslo: 00250/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města 
Ostravy č. 19 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D., 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 12.12.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 28 
Návrh obecn ě závazné vyhlášky, kterou se m ění a dopl ňuje obecn ě 
závazná vyhláška č. 22/2017 o místním poplatku za provoz systému 
shromaž ďování, sb ěru, p řepravy, t řídění, využívání a odstra ňování 
komunálních odpad ů 
  
Usnesení číslo: 00251/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 22/2017 
o místním poplatku  za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D., 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 12.12.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 36 
Úprava rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 00252/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

a) o změně investičního transferu, poskytnutého ve výši 141 tis. Kč městskému obvodu 
Radvanice a Bartovice na realizaci projektu VKP č. 76 „Parková úprava u bývalého kina Odboj” 
- projekt „Revitalizace plochy na ul. Hvězdná v k. ú. Radvanice” na transfer neinvestiční 

b) o změně části neinvestičního transferu ve výši 134 tis. Kč, poskytnutého městskému obvodu 
Radvanice a Bartovice na realizaci projektu „Revitalizace parku U Káňů v k. ú. Radvanice” 
na transfer investiční 
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2) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele - snížení neinvestičního příspěvku Dětskému centru Domeček, 
příspěvkové organizaci o 1 723 tis. Kč 

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 35019, ORJ 120 o 7 tis. Kč (A.1.) 
(A.4.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 103533063, org. 108000000 o 3 230 tis. Kč 
                                                ÚZ 103133063, org. 108000000 o 380 tis. Kč 
(E.1.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 109117017, org. 91000000 o 199 tis. Kč 
                                                ÚZ 109517018, org. 91000000 o 1 129 tis. Kč 
                                                ÚZ 109117017, org. 107000000 o 184 tis. Kč 
                                                ÚZ 109517018, org. 107000000 o 1 043 tis. Kč 

- přijaté neinvestiční transfery ze státních fondů 
na pol. 4113, ÚZ 90002, ORJ 120, org. 114000000 o 794 tis. Kč (A.6.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4122, ÚZ 13307, ORJ 120 o 673 tis. Kč (A.2.) 
                      ÚZ 135, ORJ 120 o 30 tis. Kč (A.3.) 
(E.1.) na ORJ 120, pol. 4122, ÚZ 112100000, org. 97000000 o 1 tis. Kč 
                                                ÚZ 112500000, org. 97000000 o 5 tis. Kč 

- přijaté neinvestiční transfery od mezinárodních institucí 
na pol. 4152, ÚZ 112500000, org. 90000000 o 471 tis. Kč (E.1.) 

- nedaňové příjmy 
na § 3725, pol. 2324, ORJ 190 o 5 054 tis. Kč (C.5.) 

- běžné výdaje 
(A.4.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5169, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 7 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 1 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 1 tis. Kč 
          na ORJ 135, § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, org. 108000000 o 272 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000000 o 32 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000000 o 16 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 103533063, org. 108000000 o 53 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000000 o 7 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000000 o 4 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 103533063, org. 108000000 o 20 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000000 o 3 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000000 o 2 tis. Kč 
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          na ORJ 140, § 3299, pol. 5901, ÚZ 103533063, org. 108000000 o 2 878 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000000 o 337 tis. Kč 
na § 6211, pol. 5139, ORJ 290 o 7 tis. Kč (C.2.) 
na § 3639, pol. 5122, ORJ 137 o 29 tis. Kč (C.3.) 
na § 3725, pol. 5169, ORJ 190 o 5 054 tis. Kč (C.5.) 
(C.7.) na ORJ 270, § 4349, pol. 5139, ÚZ 7402 o 10 tis. Kč 
                               § 5311, pol. 5051 o 270 tis. Kč 
                                            pol. 5194 o 100 tis. Kč 
(C.8.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5137, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 6 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 1 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 1 tis. Kč 
(C.11.) na ORJ 130, § 1014, pol. 5133, org. 4271 o 2 tis. Kč 
                                 § 6112, pol. 5139, org. 2412 o 4 tis. Kč 
                                                               org. 2413 o 4 tis. Kč 
                                                               org. 2414 o 4 tis. Kč 
                                              pol. 5194, org. 2401 o 1 tis. Kč 
                                              pol. 5156 o 71 tis. Kč 
                                 § 6171, pol. 5136 o 80 tis. Kč 
                                              pol. 5137 o 200 tis. Kč 
                                              pol. 5139 o 240 tis. Kč 
                                              pol. 5156 o 50 tis. Kč 
na § 4349, pol. 5167, ÚZ 7201, ORJ 180 o 20 tis. Kč (C.12.) 
(C.13.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5424, ÚZ 104513013, org. 95000000 o 17 tis. Kč 
                                                               ÚZ 104113013, org. 95000000 o 2 tis. Kč 
                                                               ÚZ 104107606, org. 95000000 o 1 tis. Kč 
     

- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7341 o 1 500 tis. Kč 
                                                                         org. 7325 o 100 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7387 o 6 100 tis. Kč 
                                                             org. 7398 o 1 900 tis. Kč 
                                                             ÚZ 95, org. 7398 o 300 tis. Kč 
                               § 3631, pol. 6121, org. 4042 o 95 tis. Kč 
                               § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7360 o 45 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7342 o 230 tis. Kč 
                                                                         org. 7382 o 560 tis. Kč 
                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3230 o 320 tis. Kč                 

- neinvestiční transfery zřízeným PO 
na § 3592, pol. 5336, ÚZ 35019, ORJ 170, org. 4241 o 7 tis. Kč (A.1.) 
na § 3529, pol. 5336, UZ 13307, ORJ 170, org. 4245 o 673 tis. Kč (A.2.) 
na § 3233, pol. 5336, ÚZ 135,ORJ 140, org. 82 o 30 tis. Kč (A.3.) 

- neinvestiční transfery krajům 
na § 2221, pol. 5323, ORJ 100 o 30 tis. Kč (C.4.) 
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- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 7608, ORJ 120, org. 504 o 500 tis. Kč (C.6.) 
                                   ÚZ 1030, ORJ 120, org. 517 o 7 tis. Kč (C.9., 10.) 

z v y š u j e 
- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 3 032 tis. Kč (E.1.) 
                                                  o 1 723 tis. Kč (E.2.) 

s n i ž u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 35015, ORJ 120 o 175 tis. Kč (A.5.) 

- běžné výdaje 
(A.4.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5164, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 17 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 2 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 1 tis. Kč 
                                            pol. 5167,ÚZ 103533063, org. 108000000 o 3 tis. Kč 
(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 5171 o 1 100 tis. Kč 
na § 6211, pol. 5041, ORJ 290 o 7 tis. Kč (C.2.) 
na § 2221, pol. 5193, ORJ 100 o 30 tis. Kč (C.4.) 
na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7608, ORJ 180 o 500 tis. Kč (C.6.) 
(C.7.) na ORJ 270, § 4349, pol. 5169, ÚZ 7402 o 10 tis. Kč 
                               § 5311, pol. 5011 o 270 tis. Kč 
                                            pol. 5137 o 100 tis. Kč 
 
 
(C.8.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5139, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 6 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 1 tis. Kč 
                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 1 tis. Kč 
(C.11.) na ORJ 130, § 1014, pol. 5139, org. 4271 o 198 tis. Kč 
                                              pol. 5167, org. 4271 o 20 tis. Kč 
                                 § 6112, pol. 5139 o 20 tis. Kč 
                                              pol. 5139, org. 2401 o 1 tis. Kč 
                                              pol. 5194, org. 2412 o 4 tis. Kč 
                                                               org. 2413 o 4 tis. Kč 
                                                               org. 2414 o 4 tis. Kč 
                                              pol. 5163 o 5 tis. Kč 
                                              pol. 5176 o 14 tis. Kč 
                                 § 6171, pol. 5156, org. 6000 o 50 tis. Kč 
                                              pol. 5166 o 201 tis. Kč 
                                              pol. 5192 o 105 tis. Kč 
                                              pol. 5362 o 30 tis. Kč  
na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7201, ORJ 180 o 20 tis. Kč (C.12.) 
(C.13.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5011, ÚZ 104513013, org. 95000000 o 17 tis. Kč 
                                                               ÚZ 104113013, org. 95000000 o 2 tis. Kč 
                                                               ÚZ 104107606, org. 95000000 o 1 tis. Kč 
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- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7089 o 5 800 tis. Kč 
                                                             org. 7295 o 1 000 tis. Kč 
                               § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7231 o 300 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7231 o 100 tis. Kč 
                                                             ÚZ 95, org. 7315 o 1 000 tis. Kč 
                                                                         org. 7081 o 600 tis. Kč 
                               § 3631, pol. 6121, org. 4337 o 95 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7040 o 45 tis. Kč 
                                                                        org. 7316 o 230 tis. Kč 
                                                                        org. 7081 o 560 tis. Kč 
                               § 3639, pol. 6142, ÚZ 95 o 320 tis. Kč 
na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 29 tis. Kč (C.3.) 

- neinvestiční transfery zřízeným PO 
na § 3592, pol. 5336, ÚZ 35015, ORJ 170, org. 4241 o 175 tis. Kč (A.5.) 
na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 1 723 tis. Kč (E.2.) 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, org. 617 o 7 tis. Kč (C.9.,10.) 

s n i ž u j e  financování 
na pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 o 794 tis. Kč (A.6.) 

městský obvod Ostrava-Jih (C.6.) 
- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 504 o 500 tis. Kč 
 
- zvýší běžné výdaje 
na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 500 tis. Kč 

městský obvod Radvanice a Bartovice (C.9., C.10.) 
- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, org. 517 o 7 tis. Kč 
- sníží převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, org. 617 o 7 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje 
na § 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 1030, org. 1700030000000 o 141 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030, org. 1700030000000 o 141 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje 
na § 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030, org. 1700031000000 o 134 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje 
na § 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 1030, org. 1700031000000 o 134 tis. Kč 
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4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 39 
Rozdělení výnosu dan ě z hazardních her a výnos ů ze zrušených odvod ů 
městským obvod ům 
  
Usnesení číslo: 00253/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozdělení prostředků výnosu daně z hazardních her a výnosů ze zrušených odvodů městským 
obvodům dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j e  účelová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 1355, ORJ 120 celkem o 30 481 tis. Kč 

-  z v y š u j í  převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 
dle důvodové zprávy 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 1355, ORJ 120 celkem o 30 481 tis. Kč 

městské obvody dle důvodové zprávy 

-  z v ý š í  převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355 celkem o 30 481 tis. Kč 

-  sníží/zvýší výdaje/příjmy na § xxxx, pol. xxxx celkem o 30 481 tis. Kč  

  
3) ukládá 
  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 6 
Změna usnesení č. 00095/RM1822/3 ze dne 20.11.2018 
  
Usnesení číslo: 00254/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 00095/RM1822/3 
  
Rada města 
  
1) mění 
  

své usnesení č. 00095/RM1822/3 ze dne 20.11.2018 v bodě 1) tak, že příloha č. 5 se nahrazuje 
přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 56 
Návrh na p řevzetí projektu „Sportovní hala v Krásném Poli” 
  
Usnesení číslo: 00255/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s převzetím projektu „Sportovní hala v Krásném Poli” odborem školství a sportu, nositelem 
projektu  

2) souhlasí 
  

s podáním žádosti o dotaci pro projekt „Sportovní hala v Krásném Poli” v rámci dotačního 
programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - Podpora materiálně technické 
základny sportu 2017 až 2024 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

souhlasit s realizací projektu „Sportovní hala v Krásném Poli” a podáním 
žádosti o dotaci pro uvedený projekt  v rámci dotačního programu Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy - Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
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uložit 

Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 
zajistění předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto usnesení
v souladu s podmínkami výzvy V4 Sport, investice 2019/2020 v rámci programu Podpora 
materiálně technické základny sportu 2017 až 2024  

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

souhlasit v případě získání dotace na projekt „Sportovní hala v Krásném Poli” 
z dotačního programu MŠMT se spolufinancováním projektu dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu  

  
6) žádá 
  

městský obvod Krásné Pole 
v případě získání dotace na projekt z dotačního programu MŠMT o zajištění 
spolufinancování dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Tomáš Výtisk, T: 31.12.2023
 starosta městského obvodu Krásné Pole 
  
7) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andrei Hoffmannové, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 3), 4), 5) a 8) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 12.12.2018
 vedoucí odboru školství a sportu 
  
8) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

uložit 

Magistrátu města Ostrava - odboru investičnímu 
zajištění spolufinancování a výstavby v případě získání dotace na projekt dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava 
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9) ukládá 
  

Magistrátu města Ostrava - odboru investičnímu 
zajistit přípravu projektu uvedeného v bodě 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 31.12.2020
 vedoucí odboru investičního 
  
10) bere na vědomí 
  

návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence 
investičního odboru Magistrátu města Ostravy v celkové pořizovací hodnotě 408 980,00 Kč 

  
11) rozhodla 
  

o přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence investičního odboru 
Magistrátu města Ostravy v celkové pořizovací hodnotě 408 980,00 Kč dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

  
12) ukládá 
  

Magistrátu města Ostrava aby prostřednictvím vedoucího odboru financí a rozpočtu  
provedl zaúčtování přijaté pořizovací hodnoty 408 980,00 Kč do evidence investičního odboru 
Magistrátu města Ostravy 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
  
RM_M 61 
Žádost spolku TJ Sokol Koblov z. s. o souhlas s realizací projektu 
„Vybudování zázemí a rekonstrukce h řiště TJ Sokol Koblov z. s.” 
a jeho následným spolufinancováním 
  
Usnesení číslo: 00256/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

žádost o souhlas s realizací projektu a spolufinancování projektu spolku TJ Sokol Koblov z. s., 
sídlem Na Skotnici 19/23, Koblov, 711 00 Ostrava, IČO: 45234191, na „Vybudování zázemí 
a rekonstrukce hřiště TJ Sokol Koblov z. s.” 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

souhlasit v případě úspěšnosti projektu spolku TJ Sokol Koblov z. s., sídlem Na Skotnici 19/23, 
Koblov, 711 00 Ostrava, IČO: 45234191, v rámci výzvy Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR na projekt  „Vybudování zázemí a rekonstrukce hřiště TJ Sokol Koblov z. s.” 
s jeho následným spolufinancováním ve výši 20% z celkové ceny projektu, maximálně 
však 20% z ceny dle projektové dokumentace tj. 5 079 920 Kč 

  
3) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andrei Hoffmannové, Ph.D., 
předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města dne 12.12.2018 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 12.12.2018
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 2 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví pr ávnické 
osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava- Mariánské Hory, p říspěvková 
organizace, I ČO 70631824, se sídlem Rybá řská 1223/13, 709 00 Ostrava -
Mariánské Hory 
  
Usnesení číslo: 00257/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková 
organizace, IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské 
Hory, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 11.12.2018
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 19 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím nada čního p říspěvku 
do vlastnictví Janá čkovy filharmonie Ostrava, p. o. 
  
Usnesení číslo: 00258/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27  odst. 7  písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím nadačního 
příspěvku do vlastnictví Janáčkovy filharmonie Ostrava, příspěvkové organizace, se sídlem 
28. října 124, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 00373222, a o vystavení 
předchozího souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu  

  
 

RM_M 16 
Přijetí dotace na projekt Ostrava - Modernizace m ěstského kamerového 
systému 2018 v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 
pro rok 2018 
  
Usnesení číslo: 00259/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 08398/RM1418/117 
k usnesení č. 09647/RM1418/132 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o přijetí státní dotace od poskytovatele Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 170 34 
Praha 7,  IČO 00007064,  na projekt „Ostrava - modernizace městského kamerového systému 
2018“ v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2018  dle podmínek 
uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu  

  
2) schvaluje 
  

financování projektu  „Ostrava - modernizace městského kamerového systému 2018“ v rámci 
Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2018: financování ve výši 
284.116,00Kč, spolufinancování 31.568,83 Kč, celkem 315.684,83 Kč 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesen í 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 56/66 
  

3) schvaluje 
  

- z v y š u j í 
ostatní investiční přijaté transfery ze SR 
ORJ 120, pol. 4216, ÚZ 14990                                      o    285 tis. Kč 

- s n i ž u j í 
běžné výdaje 
na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7119, ORJ 180,                        o    32 tis. Kč 

- z v y š u j í 
kapitálové výdaje 
na § 4349, pol. 6122, ÚZ 7119, ORJ 270,                        o    32 tis. Kč 
na § 4349, pol. 6122, ÚZ 14990, ORJ 270                       o    285 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy- odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
5) ukládá 
  Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektů dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.01.2019
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 17 
Návrh zm ěny složení Pracovní skupiny sociálního bydlení 
  
Usnesení číslo: 00260/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
32 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

změnu složení členů Pracovní skupiny sociálního bydlení dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 
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RM_M 18 
Objednávka k zajišt ění zimního programu v roce 2019 
  
Usnesení číslo: 00261/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vystavení objednávky k zajištění zimního programu v r. 2019 vůči neziskovým organizacím: 

• Armádě spásy v České republice, z. s. se sídlem Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha, 
IČO 40613411, ve výši 150.000,- Kč, včetně DPH, 
• Charitě Ostrava, se sídlem Kořenského 1323/17, Ostrava, Vítkovice, IČO 44940998, ve výši 
150.000,- 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 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 17.12.2018
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 15 
Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraj i 
na spolufinancování projektu „ Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji” 
  
Usnesení číslo: 00262/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 0812/ZM1418/12 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 44 585 Kč za účelem 
spolufinancování výměny kotlů v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji” a o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, IČO: 708 90 692, se sídlem 
28. října 117, 702 18 Ostrava 
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2) schvaluje 
  rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují ostatní neinvestiční výdaje: 

na § 3713, pol. 5909, ORJ 190 .................................................... o 45 tis. Kč 

- zvyšují investiční transfery: 

na § 3713, pol. 6342, ORJ 190 .................................................... o 45 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 14.12.2018
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
  
RM_M 26 
Poskytnutí daru do Fondu pro d ěti ohrožené zne čištěním ovzduší 
od spole čnosti Veolia Energie ČR, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00263/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 250.000 Kč od právnické 

osoby Veolia Energie ČR, a.s., IČO: 45193410, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 
702 00  Ostrava dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a na straně 
statutárního města Ostravy o uzavření darovací smlouvy s výše uvedenou právnickou osobou
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 27 
Poskytnutí bezúro čné zápůjčky za účelem p ředfinancování výdaj ů 
na po řízení kotl ů v rámci dota čního programu „ Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji” 
  
Usnesení číslo: 00264/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 1789/ZM1418/27 
 
Rada města 
  
1) doporučuje 
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  zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí bezúročné zápůjčky z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 
100 000 Kč fyzické osobě uvedené ve smlouvě v příloze č. 1 předloženého materiálu za účelem 
předfinancování výdajů na pořízení kotle v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji” a o uzavření příslušné smlouvy o zápůjčce dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedenou fyzickou osobou 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují ostatní neinvestiční výdaje 

§ 3713, pol. 5909, ORJ 190 ....................................... o 100 tis. Kč 

- zvyšují investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 

§ 3713, pol. 6460, ORJ 190 ........................................ o 100 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení a ke schválení 
návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 12.12.2018
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 55 
Akční plán adapta ční strategie statutárního m ěsta Ostravy na dopady 
a rizika vyplývající ze zm ěny klimatu 
  
Usnesení číslo: 00265/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 08927/RM1418/124 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

Akční plán adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající 
ze změny klimatu dle důvodové zprávy s úpravou a přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
předložit zastupitelstvu města Akční plán adaptační strategie statutárního města Ostravy 
na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., T: 12.12.2018
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 7 
„ Rekonstrukce a prodloužení sb ěrače B do Radvanic”, návrh 
na uzav ření Dodatku č.2 ke Smlouv ě o dílo č. 2777/2017/OSR 
  
Usnesení číslo: 00266/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2777/2017/OSR ve znění Dodatku č. 1 na realizaci 
stavby „Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic” mezi smluvními stranami 
Ministerstvem financí ČR a Statutárním městem Ostrava na straně jedné 
(objednatel) a  společností HOCHTIEF CZ a.s. na straně druhé (zhotovitel), z důvodu vzniku 
méněprací a víceprací v rámci stavby „Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic”, 
kterým se upravuje cena 187.033.598,21 Kč bez DPH na 190.166.998,56 Kč bez DPH a výše 
bankovní záruky z částky 9.352.000,- Kč na částku 9.509.000,- Kč dle přílohy č. 1 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu  

  
 

RM_M 24 
Návrh na uzav ření „Smlouvy o z řízení věcného b řemene-služebnosti” 
v souvislosti se stavbou „Odkanalizování P řívozu na Ú ČOV - 2. etapa, 
1. část - k řížení stoky OS s dálnicí” 
  
Usnesení číslo: 00267/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

souhlasit s návrhem uzavřít  „Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti”  v souvislosti 
se stavbou “Odkanalizování Přívozu na ÚČOV - 2. etapa, 1. část - křížení stoky OS 
s dálnicí” mezi povinným: 
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Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 
Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 
IČO: 65993390 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bohuslav Gembík, T: 12.12.2018
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 25 
Návrh na uzav ření „ Smluv o z řízení služebností” v souvislosti 
se stavbou „Kanalizace Folvarek, II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 00268/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace Folvarek, 
II. etapa” mezi vlastníkem: 
xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace Folvarek, 
II. etapa” mezi vlastníkem: 
xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
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Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace Folvarek, 
II. etapa” mezi vlastníkem: 
xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace Folvarek, 
II. etapa” mezi vlastníky: 
xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace Folvarek, 
II. etapa” mezi vlastníkem: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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RM_M 35 
„ Rekonstrukce studny S 14, prameništ ě Nová Ves (PD+AD+I Č)” uzav ření 
Smlouvy o dílo a smlouvy p říkazní k ve řejné zakázce malého rozsahu 
  
Usnesení číslo: 00269/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové 
dokumentace vč. výkonu autorského dozoru a výkonu inženýrské činnosti v rámci stavby 
„Rekonstrukce studny S 14, prameniště Nová Ves” v Ostravě - Nové vsi se zhotovitelem: 

KB projekt Aqua s.r.o. 

Sídlo: Staroveská 129/154, 724 00 Ostrava-Proskovice 

IČO: 06020364 

za cenu nejvýše přípustnou 203.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 1 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsah u a uzav ření smlouvy 
o dílo pro stavbu “Plošná kanalizace Michálkovice, SO  02 
Odkanalizování území jih - stoka M1 – oblast ul. Rychvaldská 
a ul. Radvanická - DPS” 
  
Usnesení číslo: 00270/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu 
na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby „Plošná kanalizace 
Michálkovice, SO 02 Odkanalizování území jih - stoka M1 - oblast ul. Rychvaldská 
a ul. Radvanická” v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu se společností: 

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 

se sídlem: 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 

IČO: 451 93 622 

za cenu nejvýše přípustnou 240.000,00 Kč bez DPH  
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RM_VZ 2 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a uzav ření smlouvy 
o dílo pro stavbu „Stavba vodovodu a kanalizace v u l. Potoky -
PD+AD+IČ” 
  
Usnesení číslo: 00271/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní k veřejné zakázce malého 
rozsahu na vypracování projektových dokumentací, výkon inženýrské činnosti a autorského 
dozoru pro stavbu „Stavba vodovodu a kanalizace v ul. Potoky” v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava,
dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu se zhotovitelem: 

Ing. Pavel Tyma 

se sídlem: Slavíkova 4404/39, 708 00 Ostrava-Poruba 

IČO: 729 70 898 

za cenu nejvýše přípustnou 220.000,00 Kč bez DPH 

  
 

RM_M 38 
Návrh na uzav ření smlouvy o výp ůjčce um ěleckých d ěl a sbírkových 
předmětů 
  
Usnesení číslo: 00272/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít smlouvu o výpůjčce  uměleckých děl  mezi statutárním městem Ostrava, 
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 (vypůjčitel) a  Galerií výtvarného umění, 
příspěvková organizace, se sídlem Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, 
IČO: 00373231  (půjčitel)  dle  přílohy č. 1 předloženého materiálu, která obsahuje ujednání 
o zániku právního vztahu založeného aktuální smlouvou o výpůjčce ev. č. 3494/2017/HS 
pro případ, kdy dojde k nabytí účinnosti smlouvy o výpůjčce dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu před 1. 1. 2018 
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2) rozhodla 
  

uzavřít smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů mezi statutárním městem Ostrava, 
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 (vypůjčitel) a  Ostravským muzeem, 
příspěvková organizace, se sídlem Masarykovo náměstí 1/1, 728 41 Ostrava - Moravská 
Ostrava, IČO: 00097594 (půjčitel) dle přílohy č. 2 předloženého materiál, která obsahuje 
ujednání o zániku právního vztahu založeného aktuální smlouvou o výpůjčce 
ev. č. 3495/2017/HS pro případ, kdy dojde k nabytí účinnosti smlouvy  o výpůjčce dle přílohy 
č. 2 předloženého materiálu před 1. 1. 2018 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Ošet řování trávníku fotbalového h řiště (Městský 
stadion)”, po ř. č. 288/2018 
  
Usnesení číslo: 00273/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na ošetřování 
trávníku fotbalového hřiště v areálu Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích na období 
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 
se sídlem: Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava 
IČO: 25911368 

za cenu nejvýše přípustnou 973.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka „Ostraha objekt ů Městského stadionu”, po ř. č. 289/2018
  
Usnesení číslo: 00274/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zajištění ostrahy 
objektů Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích v rozsahu přílohy č. 1 předloženého 
materiálu s úpravou se společností: 
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Bezpečnostní agentura ZIROS, s.r.o. 
Sídlo: ul. 4. května 217, Frýdek – Místek, PSČ 738 01 
IČO: 25390759 

za jednotkovou cenu uvedenou v předloženém materiálu 

  
2) doporučuje 
  

představenstvu společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a. s., 
zrealizovat veřejnou zakázku na poskytovatele ostrahy objektů Městského stadionu v Ostravě –
Vítkovicích 

  
 Vyřizuje: Mgr. Kamil Vrubl, T: 30.06.2019
 předseda představenstva společnosti 
  

 
RM_M 37 
Smlouva o poskytnutí služeb Hybridní pošty 
  
Usnesení číslo: 00275/RM1822/5 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb Hybridní pošty s Českou poštou, s. p. se sídlem 
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO 47114983, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

 

 


