
Statutární město Ostrava 
rada města 

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 1/52  
  

Usnesení 
6. schůze rady města 
konané dne 11.12.2018 

čís. 00276/RM1822/6-00329/RM1822/6 

  
  
  
 

  
  
  
 

____________________________ 

Ing. Tomáš Macura, MBA 
primátor 
  
  
  
  
 

____________________________ 

Mgr. Radim Babinec 
náměstek primátora 
  
  
  
  
 

  
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

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 2/52  
  

Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 11.12.2018 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00276/RM1822/6 RM_M 0 Schválení programu 6. schůze rady města konané 

dne 11.12.2018 

35 

00277/RM1822/6 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, 

s.r.o. 

45 

00278/RM1822/6 RM_M 36 Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace                 

z Moravskoslezského kraje v rámci dotačního 

programu “Příspěvky na ozdravné pobyty 

ŽPZ/04/18” 

50 

00279/RM1822/6 RM_M 18 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše 

Macury, MBA, primátora, Mgr. Zuzany 

Bajgarové, náměstkyně primátora, a Ing. Zbyňka 

Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, do Polska 

(Szczecin) ve dnech 18.-19.11.2018 

35 

00280/RM1822/6 RM_M 24 Informace o znovuustavení Rady seniorů 

statutárního města Ostrava 

01 

00281/RM1822/6 RM_M 31 Uvolnění finančních prostředků z Fondu                

pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti, 

ochrany osob a majetku na financování dodávky 

prvků autonomní požární detekce a signalizace             

a dodávku detektorů výskytu oxidu uhelnatého 

01 

00282/RM1822/6 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Výkon bezpečnostního 

manažera pro MMO”, poř. č. 236/2018 

01 

00283/RM1822/6 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Tisk měsíčníku Ostravská 

radnice”, poř. č. 284/2018 

01 

00284/RM1822/6 RM_M 35 Žádost společnosti Smart Innovation Center, s.r.o., 

uplatnění nároku na smluvní pokuty “skelet” - 

doplněk 

28 

00285/RM1822/6 RM_MZP 1 Návrh na úpravu platu ředitelky Firemní školky 

města Ostravy, příspěvkové organizace a ředitele 

Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, 

příspěvkové organizace s účinností od 1. 1. 2019 

38 

00286/RM1822/6 RM_M 17 ITI ostravské aglomerace - Návrh na vyhlášení 

výzvy a změna výzvy k předkládání projektových 

záměrů 

38 

00287/RM1822/6 RM_M 16 Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, 

příspěvková organizace - projekt „Koruna                 

ze vstupu“ a návrh na snížení neinvestičního 

příspěvku na provoz příspěvkové organizace, 

souhlas zřizovatele s nabytím darů pro organizaci 

a změna účelu poskytnutého investičního 

příspěvku 

 

 

38 
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00288/RM1822/6 RM_M 22 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí 

finančního příspěvku na zajištění dopravní 

obslužnosti území statutárního města Ostrava 

veřejnou linkovou osobní dopravou společností 

ČSAD Havířov a.s. 

09 

00289/RM1822/6 RM_M 23 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí 

finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní 

obslužnosti na území Moravskoslezského kraje 

veřejnou linkovou dopravou pro oblast Opavsko, 

Vítkovsko, Bílovecko, Frýdecko-Místecko a 

Hlučínsko na přechodné období od 1.1.2019                    

do 8.6.2019 

09 

00290/RM1822/6 RM_MZP 5 Pravidla pro ustavení a jednání komisí                   

při zadávání veřejných zakázek 

90 

00291/RM1822/6 RM_M 6 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv          

o zřízení služebností pro DIAMO, státní podnik       

a společnost MESA s.r.o. 

08 

00292/RM1822/6 RM_M 7 Návrh na souhlas s umístěním staveb. objektů, 

uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti, nájemních smluv a smlouvy                      

o výpůjčce 

08 

00293/RM1822/6 RM_M 8 Návrh na souhlas s umístěním podzemní kabelové 

přípojky NN a uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy             

o zřízení věcného břemene k pozemkům ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 

Distribuce, a. s. a ČEZ Energetické služby, s.r.o. 

08 

00294/RM1822/6 RM_M 9 Návrh na zřízení služebností, uzavření smluv             

o zřízení služebnosti, smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti 

08 

00295/RM1822/6 RM_M 10 Návrh uzavřít darovací smlouvu na vodovodní řad 

a splaškovou kanalizaci a uzavřít smlouvu                   

o zřízení služebnosti s vlastníky pozemku 

08 

00296/RM1822/6 RM_M 11 Návrh na uzavření Dodatku č. 38 ke Koncesní 

smlouvě ev. č. 05691/2000/LPO ze dne                 

22. 12. 2000 

08 

00297/RM1822/6 RM_M 13 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 

00298/RM1822/6 RM_M 20 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

00299/RM1822/6 RM_M 33 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu 

plynárenského zařízení 

08 

00300/RM1822/6 RM_M 34 Návrh na zrušení usnesení RM a návrh na souhlas 

s umístěním stavby “Rekonstrukce ul. Výstavní” 

 

08 
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00301/RM1822/6 RM_M 40 Návrh směnit pozemky k. ú. Moravská Ostrava a 

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - s ŘSD ČR 

08 

00302/RM1822/6 RM_M 41 Návrh na uzavření dohody o skončení výpůjčky 

Návrh na uzavření dodatku k pachtovní smlouvě 

08 

00303/RM1822/6 RM_M 12 Úprava rozpočtu 07 

00304/RM1822/6 RM_MZP 2 Návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových 

organizací zřízených statutárním městem Ostrava 

v oblasti školství 

31 

00305/RM1822/6 RM_M 1 Zásady a kritéria pro podání a hodnocení návrhů 

na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 

2019 a výzva 

91 

00306/RM1822/6 RM_M 2 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 

movitého majetku statutárního města Ostravy 

svěřeného k hospodaření Středisku volného času, 

Ostrava - Moravská Ostrava, p.o. 

42 

00307/RM1822/6 RM_M 39 Žádost PANT, z.s. o poskytnutí neinvestiční 

účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy ve výši 49 tis. Kč 

91 

00308/RM1822/6 RM_MZP 3 Návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových 

organizací zřízených statutárním městem Ostrava 

v oblasti kultury z důvodu legislativních změn 

32 

00309/RM1822/6 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Restaurování uměleckého díla - 

plastika Křídla”, poř. č. 293/2018 

87 

00310/RM1822/6 RM_MZP 4 Návrh na stanovení platů ředitelů příspěvkových 

organizací zřízených Zastupitelstvem města 

Ostravy v oblasti sociální péče a v oblasti 

zdravotnictví z důvodu legislativních změn                     

a navýšení osobních příplatků 

86 

00311/RM1822/6 RM_M 3 Uzavření smlouvy o úschově zvířat 80 

00312/RM1822/6 RM_M 4 Žádost o převod poskytnutých prostředků z Fondu 

životního prostředí města Ostravy - VKP č. 65 

Alej podél ulice Bartovická 

80 

00313/RM1822/6 RM_M 5 Poskytnutí daru do Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním ovzduší od společnosti OKK 

Koksovny, a.s. 

80 

00314/RM1822/6 RM_M 30 Návrh na vystavení objednávky na vypracování 

dokumentace bouracích prací v rámci 

vodoprávního řízení o nařízení odstranění 

nepovolené stavby vodního díla “Zatrubnění 

bezejmenného potoka, Stará Bělá, parcela č. 

3426” 

80 

00315/RM1822/6 RM_M 29 Návrh smlouvy o poskytování elektronické 

spisové služby eSpis lite se ZŠ Ostrava-

Výškovice, Srbská 

83 

00316/RM1822/6 RM_VZ 6 VZMR Upgrade a rozšíření funkcionality systému 

Veritas Enterprise 

 

 

83 
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00317/RM1822/6 RM_M 19 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti”  

v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek, II. 

etapa” 

05 

00318/RM1822/6 RM_M 21 Návrh na bezúplatné převzetí dokončené stavby 

“Rekonstrukce vodovodu ul. Televizní”, k. ú. 

Lhotka u Ostravy a její následné zaúčtování do 

evidence odboru investičního Magistrátu města 

Ostravy 

05 

00319/RM1822/6 RM_M 25 Návrh na uzavření “Smlouvy o nájmu pozemku”         

v souvislosti se stavbou “Cyklistická trasa U - U 

Výtopny, Pavlovova” 

05 

00320/RM1822/6 RM_M 27 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 

na zpracování dokumentace pro realizaci stavby “ 

Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Bartovice - 2. 

část” 

05 

00321/RM1822/6 RM_M 15 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 

do majetku města 

89 

00322/RM1822/6 RM_M 26 Povolení výjimek ze stavebních uzávěr kolem 

SDD “Kutací jáma č. 18”, “Kutací jáma č. 19”, 

“Větrní jáma č. 2” a “Větrní duklice do sloje č. 9” 

pro stavbu “Hrušov Logistics Centre” v k.ú. 

Hrušov a k.ú. Muglinov 

89 

00323/RM1822/6 RM_M 37 Žádost Římskokatolické farnosti Ostrava - Hrušov 

o změnu smluvních termínů poskytnuté 

neinvestiční dotace na zachování a obnovu 

kulturní památky nebo historicky                           

a architektonicky významné stavby pro rok 2018           

a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 

2662/2018/ÚHAaSŘ 

89 

00324/RM1822/6 RM_M 38 Změna legislativy 89 

00325/RM1822/6 RM_M 28 Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o digitalizaci                        

s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou 

26 

00326/RM1822/6 RM_M 14 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

00327/RM1822/6 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Údržba objektů na řece a úklid 

odpadků”, poř. č. 299/2018 

84 

00328/RM1822/6 RM_VZ 2 Provedení výměny podlahové krytiny v zasedací 

místnosti objektu PIANO v areálu 

Moravskoslezského inovačního centra v Ostravě 

Pustkovci 

84 

00329/RM1822/6 RM_VZ 4 Úklid objektů útulku pro psy v Ostravě - 

Třebovicích na rok 2019 

84 
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Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 32 Návrh na stanovení environmentálních cílů 2019 

při systému environmentálního managementu 

podle ČSN EN ISO 14001 na Magistrátu města 

Ostravy 

80 

  
Tiskové opravy: 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_TO 1 Tisková oprava usnesení č. 00094/RM1822/3, 

bodu 3) ze dne 20. 11. 2018 

07 
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RM_M 0 
Schválení programu 6. schůze rady města konané dne 11.12.2018 
  
Usnesení číslo: 00276/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 6. schůze rady města konané dne 11.12.2018  

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Opravy                
a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00277/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 
obchodní společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o., IČO: 060 94 899,                
se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, jejímž jediným 
společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
AXXXXXXX BXXX, nar. XXX XXXXX XXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX, z funkce jednatele obchodní společnosti Opravy a údržba 

komunikací Ostrava, s.r.o., IČO: 060 94 899, se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 

709 00 Ostrava, s účinností ke dni 11.12.2018 

  

2) volí 

  
Ing. DXXXXXX LXXXX, nar.  XX XXXX XXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX, do funkce jednatele obchodní společnosti Opravy           

a údržba komunikací Ostrava, s.r.o., IČO: 060 94 899, se sídlem Novoveská 1266/25, 

Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, s účinností ke dni 12.12.2018 

  

3) schvaluje 

  
jednateli obchodní společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o., IČO: 060 94 899, 

se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, Ing. DXXXXXX 

LXXXXXX, nar.  XX XXXX XXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX 

XXXXX XXX XX XXXXXXX, smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 1 předloženého 
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materiálu 

  

4) schvaluje 

  
udělení prokury Ing. JXXX ZXXXXXXXXX, nar. XX XXXXX XXXX, bytem XXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX, dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 36 
Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z Moravskoslezského 
kraje v rámci dotačního programu “Příspěvky na ozdravné pobyty 
ŽPZ/04/18” 
  
Usnesení číslo: 00278/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy projektu a podáním žádosti o poskytnutí dotace z Moravskoslezského 

kraje v rámci dotačního programu “Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/18” dle přílohy č. 1 

a 2 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Radvanice a Bartovice 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci           

a všech jejích příloh dle bodu 1) tohoto usnesení v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 

rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Aleš Boháč, MBA, T: 31.01.2019 

 starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu: 

financování projektu v roce 2019 v celkové výši 1.104.000,-Kč, a to na zajištění 

předfinancování částku ve výši 773.000,-Kč, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování 

celkem ve výši 302.000,-Kč 
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financování projektu v roce 2020 v celkové výši 1.104.000,-Kč, a to na zajištění 

předfinancování částku ve výši 773.000,-Kč, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování 

celkem ve výši 753.000,-Kč 

  

4) žádá 

  
městský obvod Radvanice a Bartovice 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodu 1) tohoto usnesení, 

v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Aleš Boháč, MBA, T: 31.05.2020 

 starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
 

RM_M 18 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, 
primátora, Mgr. Zuzany Bajgarové, náměstkyně primátora,                      
a Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, do Polska (Szczecin)             
ve dnech 18.-19.11.2018 
  
Usnesení číslo: 00279/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 00006/RM1822/2 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, Mgr. Zuzany 

Bajgarové, náměstkyně primátora, a Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora,                     

do Polska (Szczecin) ve dnech 18.-19.11.2018 

  

 
RM_M 24 
Informace o znovuustavení Rady seniorů statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00280/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o znovuustavení Rady seniorů statutárního města Ostravy dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 
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RM_M 31 
Uvolnění finančních prostředků z Fondu pro upevnění veřejného 
pořádku, bezpečnosti, ochrany osob a majetku na financování dodávky 
prvků autonomní požární detekce a signalizace a dodávku detektorů 
výskytu oxidu uhelnatého 
  
Usnesení číslo: 00281/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uvolnění finančních prostředků z Fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti, 

ochrany osob a majetku ve výši 803.778,70 Kč na financování dodávky prvků autonomní 

požární detekce a signalizace a dodávku detektorů výskytu oxidu uhelnatého v rámci veřejné 

zakázky “Autonomní požární detekce a plynová detekce II”, poř. č. 188/2018 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

zvyšuje financování ORJ 120, pol. 8115, ÚZ 1020                                 o 804 tis. Kč 

zvyšují se běžné výdaje ORJ 137, § 3612, pol. 5137, ÚZ 1020              o 804 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Výkon bezpečnostního manažera pro MMO”, poř. č. 
236/2018 
  
Usnesení číslo: 00282/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zajištění výkonu 

služby bezpečnostního manažera pro Magistrát města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu se společností: 

AUTOCONT a.s. 

se sídlem: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 04308697 

za cenu nejvýše přípustnou: 666.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Tisk měsíčníku Ostravská radnice”, poř. č. 284/2018 
  
Usnesení číslo: 00283/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zajištění tisku 

barevného vydání informačního měsíčníku “Ostravská radnice” v roce 2019 dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

CZECH PRINT CENTER a.s. 

se sídlem: Černokostelecká 613/145, Malešice, 108 00 Praha 10 

IČO: 43875548 

za cenu nejvýše přípustnou: 1.123.078,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 35 
Žádost společnosti Smart Innovation Center, s.r.o., uplatnění nároku  
na smluvní pokuty “skelet” - doplněk 
  
Usnesení číslo: 00284/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 00053/RM1822/3 
  
Rada města 

  
1) projednala 
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přípisy společností Smart Innovation Center, s.r.o., IČO: 65409574, se sídlem: Purkyňova 

648/125, Medlánky, 612 00 Brno dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, včetně přípisů                   

pro radu města a zastupitelstvo města ze dne 10.12.2018, doručených dne 11.12.2018 

  

2) rozhodla 

  
o tom, že nebude revokovat své usnesení č. 00053/RM1822/3 ze dne 20.11.2018 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

projednat přípisy společností Smart Innovation Center, s.r.o., IČO: 65409574, se sídlem: 

Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno dle přílohy č. 1 předloženého materiálu včetně 

přípisu pro zastupitelstvo města ze dne 10.12.2018, doručeného dne 11.12.2018 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na úpravu platu ředitelky Firemní školky města Ostravy, 
příspěvkové organizace a ředitele Zoologické zahrady a botanického 
parku Ostrava, příspěvkové organizace s účinností od 1. 1. 2019 
  
Usnesení číslo: 00285/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

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

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

  

2) schvaluje 

  
úpravu platu Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, 
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příspěvkové organizace, IČO: 00373249 s účinností od 1. 1. 2019 dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 17 
ITI ostravské aglomerace - Návrh na vyhlášení výzvy a změna výzvy                     
k předkládání projektových záměrů 
  
Usnesení číslo: 00286/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text výzvy Nositele ITI ostravské aglomerace “Zvýšení zaměstnatelnosti osob s důrazem              

na dluhové poradenství II” k předkládání projektových záměrů pro opatření 1.1.3 Strategie ITI 

ostravské aglomerace Aktivní řešení dopadů pokračující restrukturalizace tradičních 

průmyslových oborů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
změnu výzvy Nositele ITI ostravské aglomerace “Výstavba drážní infrastruktury II“                   

k předkládání projektových záměrů pro opatření 3.1.2 Strategie ITI ostravské aglomerace 

Výstavba a modernizace drážní infrastruktury městské a příměstské dopravy, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

1) vyhlásit výzvu Nositele ITI ostravské aglomerace “Zvýšení zaměstnatelnosti osob s důrazem 

na dluhové poradenství II” k předkládání projektových záměrů pro opatření 1.1.3 Strategie ITI 

ostravské aglomerace Aktivní řešení dopadů pokračující restrukturalizace tradičních 

průmyslových oborů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

2) vyhlásit změnu výzvy Nositele ITI ostravské aglomerace “Výstavba drážní infrastruktury II“ 

k předkládání projektových záměrů pro opatření 3.1.2 Strategie ITI ostravské aglomerace 

Výstavba a modernizace drážní infrastruktury městské a příměstské dopravy, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu  

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_M 16 
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace - 
projekt „Koruna ze vstupu“ a návrh na snížení neinvestičního příspěvku 
na provoz příspěvkové organizace, souhlas zřizovatele s nabytím darů 
pro organizaci a změna účelu poskytnutého investičního příspěvku 
  
Usnesení číslo: 00287/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
přehled projektů pro poskytnutí finančního daru v rámci projektu „Koruna ze vstupu“ dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o snížení neinvestičního příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Zoologickou 

zahradu a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00373249, se sídlem 

Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava na rok 2018 o 543 tis Kč 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- s n i ž u j í  neinvestiční příspěvky na ORJ 300 

na § 3741, pol. 5331, ORG 4270                                                o                 543 tis. Kč 

- z v y š u j e  účelová rezerva na ORJ 300 

na § 6409, pol. 5901                                                                    o               543 tis. Kč 

- z v y š u j í  převody z rozpočtových účtů na ORJ 120 

na § 6330, pol. 4134                                                                    o               543 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5345                                                                    o               543 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu 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 
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5) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00373249,             

se sídlem Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava o 543 tis. Kč pro rok 2018 

  

6) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu  

zajistit převedení finančních prostředků ve výši 543 076,- Kč na zvláštní účet určený výhradně 

pro účely projektu „Koruna ze vstupu“ 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
7) 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 každého             

z jednotlivých darů v celkové výši 239.928,- Kč dle přílohy č. 2 až č. 5 předloženého materiálu 

do vlastnictví Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, příspěvkové organizace,               

se sídlem Michálkovická 2081/197, 710 00 Slezská Ostrava, IČO: 00373249 

  

8) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

vystavit za zřizovatele předchozí písemný souhlas k darům dle bodu 7) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
9) schvaluje 

  
změnu podmínek poskytnutého účelového investičního příspěvku pro Zoologickou zahradu                  

a botanický park Ostrava, příspěvkovou organizaci, Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, 

IČO: 00373249 a to: rozšíření účelu použití investičního příspěvku na financování projektu              

a inženýrské činnosti pro „Objekt pro krmná zvířata a sociální zázemí personálu“ a „Novou 

Návštěvnickou stezku – projekt Jižní Amerika a Austrálie“ dle předloženého materiálu 
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RM_M 22 
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku               
na zajištění dopravní obslužnosti území statutárního města Ostrava 
veřejnou linkovou osobní dopravou společností ČSAD Havířov a.s. 
  
Usnesení číslo: 00288/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území 

statutárního města Ostrava veřejnou linkovou osobní dopravou společností ČSAD Havířov a.s., 

mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 23 
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku                           
za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského 
kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast Opavsko, Vítkovsko, 
Bílovecko, Frýdecko-Místecko a Hlučínsko na přechodné období                     
od 1.1.2019 do 8.6.2019 
  
Usnesení číslo: 00289/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí o uzavření Smluv o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění 

dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou                    

pro oblast Opavsko, Vítkovsko, Bílovecko, Frýdecko-Místecko a Hlučínsko na přechodné 

období od 1.1.2019 do 8.6.2019, mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským 

krajem, dle přílohy č. 1, 2, 3, 4 a 5 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření Smluv o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní 

obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast 

Opavsko, Vítkovsko, Bílovecko, Frýdecko-Místecko a Hlučínsko na přechodné období                 

od 1.1.2019 do 8.6.2019, mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, dle 
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přílohy č. 1, 2, 3, 4 a 5 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi města Ing. Tomášovi Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí body 1)  a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 30.01.2019 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_MZP 5 
Pravidla pro ustavení a jednání komisí při zadávání veřejných zakázek 
  
Usnesení číslo: 00290/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 05324/RM1418/77 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Pravidla pro ustavení a jednání komisí při zadávání veřejných zakázek dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností    
pro DIAMO, státní podnik a společnost MESA s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00291/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně  vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti umístění, 

provozování a udržování bezpečnostního prvku  Odplyňovacího vrtu “Hd 6 ” včetně ohrazení a 

pěšího přístupu k pozemkům: 

parc. č. 1212/1 - ostatní plocha, neplodná půda, 

parc. č. 1214 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1216/23 - ostatní plocha, neplodná půda, 

v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, s oprávněným: 
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DIAMO, státní podnik 

se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem 

IČO 000 02 739 

a 

vedlejším účastníkem  

Green Gas DPB, a.s. 

se sídlem Rudé armády 637, 739 21 Paskov 

IČO 004 94 356 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

- zřízení, provozování a údržby kanalizační přípojky  k pozemku parc. č. 1147/1 - orná půda    

v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, 

- zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky  k pozemku parc. č. 1147/1 - orná půda, 

parc. č. 1147/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1147/21 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace, parc. č. 1147/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1147/24 - orná 

půda vše v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, 

- užívání části pozemku parc. č. 1147/1 - orná půda v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, pro přístup 

a příjezd k neveřejné přístupové účelové komunikaci na pozemku parc. č. 1147/9 v k. ú. 

Sedlnice, obec Sedlnice, 

s oprávněným: 

MESA s.r.o. 

se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Porážková 1424/20 PSČ 702 00 

IČO 29393531 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 7 
Návrh na souhlas s umístěním staveb. objektů, uzavření smluv                     
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, nájemních smluv a smlouvy  o 
výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 00292/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky vč. vodoměrné šachtice, kanalizační přípojky a sjezdu                  

a nájezdu do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

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

v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

pro investora: 

Ing. XXXXX XXXXX, datum narození XX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, 

v rámci stavby “Novostavba rodinného domu v parc. č. 2095/3 k. ú. Poruba”, 

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

  

2) rozhodla 

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

provozování a údržby vodovodní přípojky vč. vodoměrné šachtice a kanalizační přípojky, 

užívání části pozemku pro přístup a příjezd k pozemku parc. č. 2095/3 v k. ú. Poruba, obec 

Ostrava, k pozemku: 

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

v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

Ing. XXXXX XXXXX, datum narození XX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXba, 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemku parc. č. 2953/5 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace,  a to části A o výměře 21 m2, části B o výměře 3 m2 a části C                

o výměře 5 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

s nájemcem: 

XXXX XXXXX XXXXX, datum narození XXXXXX XXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

za účelem vybudování: 

vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachtice 

kanalizační přípojky 

sjezdu a nájezdu pro přístup a příjezd k pozemku parc. č. 2095/3 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

v rámci stavby “Novostavba rodinného domu parc. č. 2095/3 v k. ú. Poruba” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok tj. 2.610,- Kč ročně 

nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí dnem, který 

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti vodovodní přípojky vč. vodoměrné šachtice   

a kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 2953/5 v k. ú. Poruba, obec Ostrava a služebnosti 

užívání části pozemku parc. č. 2953/5 v k. ú. Poruba, obec Ostrava pro přístup a příjezd                 

k pozemku parc. č. 2095/3 v k. ú. Poruba, obec Ostrava ve prospěch každého vlastníka 

pozemku parc. č. 2095/3 v k. ú. Poruba, obec Ostrava do veřejného seznamu, nejpozději však 

31.12.2021 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 438/3 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

pro investora: 
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XXX XXXXX XXXX, datum narození XX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX, 

v rámci stavby “Vodovodní přípojka pro novinový stánek na parcele č. 9/22, k. ú. Muglinov”, 

dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 4/2 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

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

provozování a údržby vodovodní přípojky k pozemku: 

p. p. č. 438/3 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

XXX XXXXX XXXX, datum narození XX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXky, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 438/3 - ostatní 

plocha, silnice o výměře 9,3 m2 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

s nájemcem: 

XXX XXXXX XXXX, datum narození XXXXXX XXXX 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX 

za účelem vybudování: 

inženýrské sítě - vodovodní přípojky v rámci stavby “Vodovodní přípojka pro novinový stánek 

na parcele č. 9/22, k. ú. Muglinov” 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok tj. 837,- Kč ročně 
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nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí dnem, který 

předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě - vodovodní přípojky                     

v pozemku p. p. č. 438/3 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava ve prospěch každého vlastníka 

nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí do veřejného seznamu, nejpozději však 

31.12.2022 

  

7) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o výpůjčce k částem pozemků v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,           

a to: 

- p. p. č. 455/61 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 736 m2 

- p. p. č. 455/116 - ostatní plocha, silnice o výměře 670 m2 

- p. p. č. 736/3 - osatní plocha, zeleň o výměře 392 m2 

- p. p. č. 736/26 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2 

- p. p. č. 736/27 - osatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2 

s Dopravním podnikem Ostrava a. s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 

494/2, PSČ 702 00, IČO 619 74 757 

za účelem opravy tramvajového mostu na ul. Plzeňská a opravy tramvajových nástupišť                  

na zastávce Dolní 

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

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 8 
Návrh na souhlas s umístěním podzemní kabelové přípojky NN                
a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene              
a smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. a ČEZ Energetické 
služby, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00293/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemní kabelové přípojky 2x NN 0,4 kV včetně 1 ks přípojkového pilíře              
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na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 85/10 - orná půda 

v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava-Proskovice 85/11, NNk” 

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

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemní kabelové přípojky 2x NN 0,4 kV včetně 1 ks přípojkového 

pilíře  k pozemku: 

parc. č. 85/10 - orná půda 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV včetně rozpojovací skříně                  

na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1244/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

ČEZ Energetické služby, s.r.o. 

se sídlem Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00  Ostrava, IČO: 278 04 721 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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RM_M 9 
Návrh na zřízení služebností, uzavření smluv o zřízení služebnosti, 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 00294/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch každého vlastníka pozemku p. p. č. 121/7            

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – zřízení, vedení, 

provozování a údržby vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachtice, užívání pozemku               

pro přístup a příjezd k pozemku p. p. č. 121/7 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, k pozemku: 

p. p. č. 491/3 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

s oprávněnými: 

manželé 

XXXXXXXXX XXXXXXX, datum narození XX XX XXXX 

XXXXXX XXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXa, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnosti ve prospěch oprávněného a uzavřít smlouvu o zřízení 

služebností inženýrské sítě – zřízení, vedení, provozování a údržby vodovodního přivaděče DN 

500 včetně trubního mostu a železobetonové podpěry trubního mostu, kalosvodního potrubí 

DN 150 k pozemkům: 

parc. č. 2904/6 – trvalý travní porost, 

parc. č. 2904/7 – trvalý travní porost, 

parc. č. 3859/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

všechny v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. 
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se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO 451 93 665, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch oprávněného a uzavřít smlouvu o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě - zřízení, vedení, provozování a údržby vodovodního řadu                     

k pozemku: 

p. p. č. 822/1 – ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

s oprávněným: 

Obec Mošnov 

Mošnov č. p. 96, 742 51 Mošnov 

IČO 00600792, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

inženýrské sítě – zřízení, vedení, provozování a údržby vodovodního řadu D 110 k pozemku: 

parc. č. 573/16 – ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

Ing. XXXX XXXXXXXc, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX 

XXXXXXa, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 
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RM_M 10 
Návrh uzavřít darovací smlouvu na vodovodní řad a splaškovou 
kanalizaci a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti s vlastníky pozemku 
  
Usnesení číslo: 00295/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s dárci 

manžely 

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX Ostrava - Zábřeh 

XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX 720 00 Ostrava 

- Hrabová 

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 720 00 Ostrava - Hrabová 

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, 720 00 Ostrava - 

Hrabová 

na dar 

vodovodního řadu PE 100 D 110 v délce 5,8 m a PE 100 D 90  v délce  42 m, tj. celkové délky 

47,8 m a splaškové kanalizace DN 250 celkové délky 40 m, které jsou vybudovány v rámci 

stavby “Prodloužení veřejného vodovodu a kanalizace parc. č. 1839/11, parc. č. 1882/1, parc. 

č. 1884/2 v k. ú. Hrabová” a uloženy v pozemcích v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 1839/11 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 1884/2 - orná půda, 

- parc. č. 1882/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

  

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě - zřízení, 

provozování a údržby vodovodního řadu PE 100 D 90 a splaškové kanalizace DN 250                  

k pozemku: 

parc. č. 1839/11 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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 27/52  
  

s vlastníky: 

XXXXXX XXXXXXXX, datum narození XX XXX XXXX 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXvá 

podíl ve výši 1/2, 

XXXXXXX XXXXXva, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXvá 

podíl ve výši 1/4, 

manželé 

XXXX XXXXXXXd, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXeh 

XXXXX XXXXXXXXová, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXvá 

SJM podíl ve výši 1/4, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodnímu řadu PE 100 D 90                  

a ke splaškové kanalizaci DN 250 na statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy 

uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 
RM_M 11 
Návrh na uzavření Dodatku č. 38 ke Koncesní smlouvě ev. č. 
05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000 
  
Usnesení číslo: 00296/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 38 ke Koncesní smlouvě ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22.12.2000 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 

00845451 a společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, 

Nádražní 28/3114, PSČ: 729 71, IČO: 45193673, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

kterým se stanovuje koeficient k4  ovlivňující provozní část ceny vodného a stočného pro 

období 2019 - 2020 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

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 28/52  
  

RM_M 13 
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 
  
Usnesení číslo: 00297/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava,                   

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

nesvěřené městskému obvodu Poruba 

- část pozemku parc. č. 1503/150 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1.714 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2895-65/2017, vyhotoveného pro katastrální území Poruba-sever, 

oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1503/182, ost. plocha, ost. komunikace 

svěřené městskému obvodu Poruba 

- část pozemku parc. č. 1503/1 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 150 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2895-65/2017, vyhotoveného pro katastrální území Poruba-sever, 

oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1503/1 díl b, který bude sloučen                   

do pozemku parc. č. 1503/56, ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha,                            ve 

vlastnictví  společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 

- část pozemku parc. č. 1503/125 ost. plocha, jiná plocha o výměře 1.706 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2895-65/2017, vyhotoveného pro katastrální území Poruba-sever, 

oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1503/125 díl c, který bude sloučen                   

do pozemku parc. č. 1503/56, ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha, ve vlastnictví 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 

za 

- část pozemku parc. č. 1503/44 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2.605 m2, která je dle 

geometrického plánu č. 2895-65/2017, vyhotoveného pro katastrální území Poruba-sever, 

oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1503/183, ost. plocha, ost. komunikace,                

ve vlastnictví společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem 

Čkalovova 614/20, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 253 85 691 
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a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc. č. 1503/183 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

uvedený v bodě  2)  tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba, dle 

čl. 9 odst. (1) písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném 

znění, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedenou věc do svého vlastnictví 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit pozemek parc. č. 1503/183 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava uvedený                         

v bodě  2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba, dle čl. 9 odst. 

(1) písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném znění,                 

za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedenou věc do svého vlastnictví 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.01.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 20 
Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům              
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00298/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a provozování podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV včetně přípojkové skříně na pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 
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parc. č.  1220/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Bartovice, 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 vedení přípojky NN 0,4 kV včetně přípojkové skříně na pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č.  374/1 - trvalý travní porost 

v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 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 NN 0,4 kV v pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2256/8 - orná půda 

v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení   
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a provozování betonového sloupu včetně přípojkové skříně na pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č.  4482/4 - zahrada 

v k. ú. Slezská Ostrava, 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. 12 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 33 
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení 
  
Usnesení číslo: 00299/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení v pozemcích v k. ú. Mošnov, obec 

Mošnov 

s nájemcem: 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 34 
Návrh na zrušení usnesení RM a návrh na souhlas s umístěním stavby 
“Rekonstrukce ul. Výstavní” 
  
Usnesení číslo: 00300/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
zrušit své usnesení č. 10208/RM1418/137 ze dne 18. 9. 2018 v plném rozsahu  bod 1) -  viz 

příloha č. 1 předloženého materiálu 
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2) souhlasí 

  
s umístěním stavby ”Rekonstrukce chodníku ul. Výstavní” umístěné mj. také na pozemcích     

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- p. p. č. 1104 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

a 

- parc. č. 3594/10, 

- parc. č. 2643/1, 

- parc. č. 2919/3, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

v rozsahu dle koordinační situace stavby, která je přílohou č. 4 a 5 předloženého materiálu,  pro 

žadatele městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

  

 
RM_M 40 
Návrh směnit pozemky k. ú. Moravská Ostrava a uzavřít smlouvu               
o zřízení služebnosti - s ŘSD ČR 
  
Usnesení číslo: 00301/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem směnit pozemky, a to: 

pozemek parc. č. 2087/24, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava                 

a Přívoz 

za 

pozemky ve vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 

organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 659 93 390 

 - pozemek parc. č. 1882/1 

 - pozemek parc. č. 1882/4 

 - pozemek parc. č. 1882/5 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

podle které rozdíl mezi obvyklými cenami předmětů směny činí 158.266,- Kč. Smluvní strany 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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 33/52  
  

se dohodly, že uhrazení rozdílu v obvyklých cenách předmětů směny ve výši 158.266,- Kč 

nebude ze strany SMO požadováno 

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě. 

  

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě – zřízení, vedení, 

provozování a údržby veřejného osvětlení k pozemku: 

parc. č. 2087/24 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s povinným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

IČO 65993390, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k výše uvedenému pozemku na základě 

směnné smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 12.12.2018 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 41 
Návrh na uzavření dohody o skončení výpůjčky. Návrh na uzavření 
dodatku k pachtovní smlouvě 
  
Usnesení číslo: 00302/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o uzavření dohody o skončení výpůjčky, ze smlouvy o výpůjčce ev. č. 2731/2014/MJ ze dne 

15.12.2014 

uzavřené s 

Dopravním podnikem Ostrava a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČO: 619 74 757   

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

2) rozhodla 

  
na straně propachtovatele uzavřít dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě ev. č. 3233/2016/MJ ze dne 

20. 12. 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.7.2017, jejímž předmětem je pacht Radniční 

restaurace a radničního bufetu v budově Nové radnice 

se společností GOLIS, spol. s r.o. se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava,        

702 00 Ostrava, IČO: 25832484 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 12 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 00303/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í  

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 13010, ORJ 120 o 208 tis. Kč (A.4.) 

(A.5.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 103533063, org. 92000000 o 11 050 tis. Kč 

                                                ÚZ 103133063, org. 92000000 o 1 300 tis. Kč 

- ostatní přijaté investiční transfery ze SR 

na pol. 4216, ÚZ 14984, ORJ 120, org. 8185 o 2 063 tis. Kč (A.3.) 

- běžné výdaje 
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(C.2.) na ORJ 300, § 6409, pol. 5142 o 3 tis. Kč 

                               § 6310, pol. 5163 o 4 tis. Kč 

                               § 6409, pol. 5142, org. 60 o 97 tis. Kč 

                                                             org. 61 o 29 tis. Kč 

                                                             org. 8156 o 2 tis. Kč 

(A.4.) na ORJ 135, § 4339, pol. 5011, ÚZ 13010 o 80 tis. Kč 

          na ORJ 180, § 4339, pol. 5166, ÚZ 13010 o 28 tis. Kč 

                                            pol. 5167, ÚZ 13010 o 50 tis. Kč 

                                            pol. 5169, ÚZ 13010 o 50 tis. Kč 

(A.5.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5901, ÚZ 103533063, org. 92000000 o 11 050 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 92000000 o 1 300 tis. Kč 

(C.1.) na ORJ 230, § 3745, pol. 5169, org. 3218 o 310 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 5171 o 700 tis. Kč 

na § 5311, pol. 5167, ORJ 270 o 6 tis. Kč (C.3.) 

(C.4.) na ORJ 136, § 1014, pol. 5169, org. 4271 o 30 tis. Kč 

                                            pol. 5151, org. 4271 o 30 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 5169 o 100 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 5154 o 100 tis. Kč 

(C.5.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5011, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 54 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 14 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 5 tis. Kč 

                                            pol. 5011, ÚZ 120100000, org. 113000000 o 14 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 120100000, org. 113000000 o 4 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 120100000, org. 113000000 o 2 tis. Kč 

na § 1014, pol. 5171, ORJ 130, org. 4271 o 50 tis. Kč (C.6.) 

- kapitálové výdaje 

na § 5522, pol. 6121, ÚZ 14984, ORJ 230, org. 8185 o 2 063 tis. Kč (A.3.) 

(C.1.) na ORJ 230, § 6171, pol. 6121, org. 8099 o 1 594 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 8099 o 100 tis. Kč 

                               § 3412, pol. 6121, org. 8200 o 1 597 tis. Kč 

                               § 3233, pol. 6121, org. 6324 o 53 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3220 o 19 tis. Kč 

                                                             org. 3186 o 450 tis. Kč 

                                                             org. 3094 o 1 010 tis. Kč 

                                                             org. 3109 o 137 tis. Kč 

                                § 2321, pol. 6121, org. 7089 o 100 tis. Kč 

s n i ž u j í  

- běžné výdaje 

na § 2141, pol. 5169, ORJ 300, org. 60 o 135 tis. Kč (C.2.) 

na § 5311, pol. 5162, ORJ 270 o 6 tis. Kč (C.3.) 

na § 6171, pol. 5171, ORJ 136 o 260 tis. Kč (C.4.) 

na § 2141, pol. 5169, ORJ 300, org. 60 o 93 tis. Kč (C.5.) 
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(C.6.) na ORJ 130, § 6171, pol. 5131 o 30 tis. Kč 

                                            pol. 5169, org. 2003 o 20 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, ORJ 230, org. 3218 o 310 tis. Kč  

                               § 4374, pol. 6121, org. 6052 o 2 440 tis. Kč 

                               § 2221, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3202 o 100 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, org. 3218 o 804 tis. Kč 

                               § 2221, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3202 o 19 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, org. 3210 o 1 193 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 6121, org. 4330 o 404 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7341 o 800 tis. Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (A.1.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 104x13013 o 1 074 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 104x13013 o 1 074 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.2.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305 o 180 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 180 tis. Kč 

Městský obvod Poruba (A.6.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 4 188 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 4 188 tis. Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (A.6.) 

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 103x33063 o 1 366 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § 311x, pol. 5336, ÚZ 103x33063 o 1 366 tis. Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_MZP 2 
Návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových organizací zřízených 
statutárním městem Ostrava v oblasti školství 
  
Usnesení číslo: 00304/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
31 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
platy ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava                    v 

oblasti školství s účinností od 01.01.2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 1 
Zásady a kritéria pro podání a hodnocení návrhů na ocenění pedagogů 
u příležitosti Dne učitelů 2019 a výzva 
  
Usnesení číslo: 00305/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Zásady a kritéria pro podání a hodnocení návrhů na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 

2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

2) schvaluje 

  
text výzvy k podání návrhů na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2019 dle přílohy č. 

2 předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 2 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku 
statutárního města Ostravy svěřeného k hospodaření Středisku 
volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o. 
  
Usnesení číslo: 00306/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města 

Ostravy svěřeného k hospodaření právnické osobě Středisko volného času, Ostrava - Moravská 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 75080559, se sídlem Ostrčilova 19/2925,Ostrava - 

Moravská Ostrava, v celkové hodnotě 77.184,90 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi k likvidaci majetku dle bodu 1) tohoto usnesení ve složení: 

předseda: 

Milan Sosna - SVČ Ostrava - Moravská Ostrava, p.o. 

členové: 

Štěpánka Macháčková - SVČ Ostrava - Moravská Ostrava, p.o. 

Jozefína Rucká - odbor majetkový MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedovi likvidační komise 

vyhotovit zápis o provedení likvidace majetku organizace 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 39 
Žádost PANT, z.s. o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy ve výši 49 tis. Kč 
  
Usnesení číslo: 00307/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy organizaci 

PANT, z.s., IČO 22667393, se sídlem Nábřežní 1272/2A, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou, 

ve výši 49 tis. Kč na realizaci projektu “Systém pro rozvoj talentů - úvodní workshop”               

a o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy dle přílohy č.1, přílohy č.2 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5901, ORG 92000000                            o              49 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5222                                                       o               49 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_MZP 3 
Návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových organizací zřízených 
statutárním městem Ostrava v oblasti kultury z důvodu legislativních 
změn 
  
Usnesení číslo: 00308/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
32 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
platy ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti kultury 

s účinností od 01.01.2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Restaurování uměleckého díla - plastika Křídla”, poř. 
č. 293/2018 
  
Usnesení číslo: 00309/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 10198/RM1418/137 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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- sníží běžné výdaje 

na ORJ 160, § 3326, pol. 5901                                                                  o 269 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na ORJ 160, § 3326, pol. 5171                                                                  o 269 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na provedení 

restaurování uměleckého díla plastiky Jana Václavíka a Václava Fidricha “Křídla” v k.ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

TOMÁŠ SKALÍK ATELIÉR s.r.o. 

se sídlem: č.p. 180, 747 84 Radkov 

IČO: 03987841 

za cenu nejvýše přípustnou 537.150,-- Kč bez DPH 

s poskytnutím zálohy ve výši 50 % z ceny nejvýše přípustné 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_MZP 4 
Návrh na stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací zřízených 
Zastupitelstvem města Ostravy v oblasti sociální péče a v oblasti 
zdravotnictví z důvodu legislativních změn a navýšení osobních 
příplatků 
  
Usnesení číslo: 00310/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
platy ředitelů příspěvkových organizací zřízených Zastupitelstvem města Ostravy v oblasti 

sociální péče a v oblasti zdravotnictví s účinností od 1.1.2019 dle důvodové zprávy a přílohy č. 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 3 
Uzavření smlouvy o úschově zvířat 
  
Usnesení číslo: 00311/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně statutárního města Ostravy o uzavření smlouvy o úschově zvířat (dva psi), s Českou 

republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Ostrava, 

IČO: 69797111, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava-Radvanice dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 4 
Žádost o převod poskytnutých prostředků z Fondu životního prostředí 
města Ostravy - VKP č. 65 Alej podél ulice Bartovická 
  
Usnesení číslo: 00312/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně účelu neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 

 poskytnutého městskému obvodu Radvanice a Bartovice ve výši 75 % z celkových nákladů, 

maximálně však 450.000 Kč, na realizaci projektu „VKP č. 65 Alej podél ulice Bartovická“ a o 

prodloužení termínu jeho realizace z 31. 12. 2018 na 31. 12. 2019 dle přílohy č. 1 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 5 
Poskytnutí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší              
od společnosti OKK Koksovny, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00313/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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o přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 200.000 Kč                  

od právnické osoby OKK Koksovny, a.s., se sídlem Ostrava-Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 

70224, IČO: 47675829 Ostrava dle 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 30 
Návrh na vystavení objednávky na vypracování dokumentace bouracích 
prací v rámci vodoprávního řízení o nařízení odstranění nepovolené 
stavby vodního díla “Zatrubnění bezejmenného potoka, Stará Bělá, 
parcela č. 3426” 
  
Usnesení číslo: 00314/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s pořízením dokumentace bouracích prací v rámci vodoprávního řízení o nařízení odstranění 

nepovolené stavby vodního díla “Zatrubnění bezejmenného potoka, Stará Bělá, parcela č. 

3426” dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o objednání dokumentace bouracích prací v rámci vodoprávního řízení o nařízení odstranění 

nepovolené stavby vodního díla “Zatrubnění bezejmenného potoka, Stará Bělá, parcela č. 

3426” u právnické osoby KONEKO, spol. s r.o., IČO: 00577758, se sídlem Výstavní 2224/8, 

709 00 Ostrava, za cenu 107.448,- Kč vč. DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí 

vystavit objednávku dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 18.12.2018 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 29 
Návrh smlouvy o poskytování elektronické spisové služby eSpis lite               
se ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 
  
Usnesení číslo: 00315/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
83 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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  Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o poskytování elektronické spisové služby eSpis ve verzi LITE                   

s organizací Základní škola Ostrava- Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace, se sídlem 

Srbská 450/2, 700 30 Ostrava- Výškovice, IČO 70631778, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 6 
VZMR Upgrade a rozšíření funkcionality systému Veritas Enterprise 
  
Usnesení číslo: 00316/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují kapitálové výdaje 

   na § 6171, pol. 6125, ORJ 133        o  450 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje 

   na § 6171, pol. 5137, ORJ 133        o  300 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 

   na § 6171, pol. 6111, ORJ 133        o  750 tis. Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2018 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na upgrade a rozšíření 

programového vybavení se spol. Proact Czech Republic, s.r.o se sídlem Türkova 2319/5b, 

Chodov, 149 00 Praha 4, IČO: 24799629 za cenu nejvýše přípustnou 1.688.400,- Kč bez DPH 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 19 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti” v souvislosti                 
se stavbou “Kanalizace Folvarek, II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 00317/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

etapa” mezi vlastníkem: 

LXXXXXXXX MXXXX, nar. XXXXXXXX 

XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX 

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: 

BXXXXX VXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

etapa” mezi vlastníkem: 

Ing. AXXX HXXXX, nar. XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

etapa” mezi vlastníky: 

BXXXX PXXX, nar. XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

BXXXXXXX DXXXXX, nar. XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

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: 

SXXXXX MXXXXX, nar. XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Návrh na bezúplatné převzetí dokončené stavby “Rekonstrukce 
vodovodu ul. Televizní”, k. ú. Lhotka u Ostravy a její následné 
zaúčtování do evidence odboru investičního Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00318/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
usnesení Rady městského obvodu Lhotka č.79/731/18 ze dne 17.09.2018 (viz příloha č. 

1  předloženého materiálu) týkající se bezúplatného předání dokončené stavby a její zaúčtování 

do evidence investičního odboru Magistrátu města Ostravy v pořizovací hodnotě               

5.688.669,- Kč bez DPH 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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2) rozhodla 

  
o bezúplatném převzetí dokončené stavby “Rekonstrukce vodovodu ul. Televizní”,  

zrealizované společností KARO inženýrské sítě s.r.o., se sídlem Železárenská 1267/21, 709 00 

Ostrava, IČO: 26826470 na základě smlouvy o dílo č. 40/17 ze dne 19.10.2017, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 02.07.2018  a o zaúčtování těchto stavebních prací    do evidence 

investičního odboru v celkové pořizovací hodnotě 5.688.669,- Kč bez DPH 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

provést zaúčtování přijaté pořizovací hodnoty 5.688.669,- Kč  do evidence investičního odboru 

Magistrátu města Ostravy 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 02.01.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 25 
Návrh na uzavření “Smlouvy o nájmu pozemku” v souvislosti                       
se stavbou “Cyklistická trasa U - U Výtopny, Pavlovova” 
  
Usnesení číslo: 00319/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  uzavření ”Smlouvy o nájmu pozemku”  v souvislosti se stavbou “Cyklistická trasa U - U 

Výtopny, Pavlovova” mezi pronajímatelem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 

a 

nájemcem: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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 47/52  
  

RM_M 27 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na zpracování 
dokumentace pro realizaci stavby “ Rekonstrukce a rozšíření kanalizace 
Bartovice - 2. část” 
  
Usnesení číslo: 00320/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2180/2018/OI/VZKÚ ze dne 27.6.2018 na 

zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby Rekonstrukce a rozšíření kanalizace 

Bartovice - 2. část 

se zhotovitelem 

Projekt 2010, s. r.o., Ruská 398/43, Ostrava , PSČ 703 00, IČO 48391531 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 00321/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) nevydává 

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

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

 

• stavby garáže stojící na pozemku p.č.st. 722 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, pro městský obvod 

Nová Ves 

• stavby garáže stojící na pozemku parc.č. 690/16 v k. ú. Radvanice, pro městský obvod 

Radvanice a Bartovice 

  

 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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RM_M 26 
Povolení výjimek ze stavebních uzávěr kolem SDD “Kutací jáma č. 18”, 
“Kutací jáma č. 19”, “Větrní jáma č. 2” a “Větrní duklice do sloje č. 9” 
pro stavbu “Hrušov Logistics Centre” v k.ú. Hrušov a k.ú. Muglinov 
  
Usnesení číslo: 00322/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

rozhodnutím č. 133/2000 vydaným dne 31.07.2000 pod č.j. Správ./ÚSŘ/3743-64/99/Kov                       

pro území vymezené bezpečnostním pásmem starého důlního díla „Kutací jáma č. 18“ v k.ú. 

Muglinov, územním rozhodnutím č. 195/2000 vydaným dne 24.08.2000 pod č.j. 

Správ./ÚSŘ/4344-15/99/Kov pro území vymezené bezpečnostním pásmem starého důlního 

díla „Kutací jáma č. 19“ v k.ú. Hrušov, územním rozhodnutím č. 119/07-změna vydaným dne 

12.06.2007 pod č.j. Správ./ÚSŘ/3185-4/06/Chu-R pro území vymezené bezpečnostním 

pásmem starého důlního díla „Větrní jáma č. 2“ v k.ú. Hrušov a územním rozhodnutím č. 

92/03 vydaným dne 24.06.2003 pod č.j. Správ./ÚSŘ/4924/02/Pa pro území vymezené 

bezpečnostním pásmem starého důlního díla „Větrní duklice do sloje č. 9“ v k.ú. Hrušov, a to 

za účelem umístění a realizace částí stavby “Hrušov Logistics Centre” zasahující do stavebních 

uzávěr dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
Žádost Římskokatolické farnosti Ostrava - Hrušov o změnu smluvních 
termínů poskytnuté neinvestiční dotace na zachování a obnovu kulturní 
památky nebo historicky a architektonicky významné stavby pro rok 
2018 a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 
2662/2018/ÚHAaSŘ 
  
Usnesení číslo: 00323/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
89 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy ze dne 12.7.2018, ev. č. 2662/2018/ÚHAaSŘ, mezi statutárním 

městem Ostrava a Římskokatolickou farností Ostrava - Hrušov, IČO: 45210462, Divišova 

228/15, 711 00  Slezská Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

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 49/52  
  

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 12.12.2018 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 38 
Změna legislativy 
  
Usnesení číslo: 00324/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
žádost společnosti RESIDOMO dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
text odpovědi dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 28 
Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o digitalizaci s Moravskoslezskou 
vědeckou knihovnou 
  
Usnesení číslo: 00325/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
26 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o digitalizaci č.j. Ar 805/610.9-2006/Pb                           s 

Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě, příspěvková organizace, Prokešovo nám. 9, 

728 00  Ostrava, IČO 00100579 dle přílohy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00326/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
84 
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 Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s kácením 1 ks topolu kanadského o obvodu kmene (trojkmen) 92  cm, 104 cm                         

a 119 cm  rostoucího na pozemku parc. č. 497/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 2 ks 

topolů kanadských o obvodech kmenů 143 cm, 177 cm a 6 ks topolů vlašských o obvodech 

kmenů 215 cm, 130 cm, 108 cm, 148 cm, 162 cm a 188 cm rostoucích na pozemku parc.č. 

497/18 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, (pozemky SMO), dle přílohy 

č.1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení souhlasu s kácením dřevin dle bodu 1) tohoto usnesení pro žadatele 

uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 14.12.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasu s kácením dřevin dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 14.12.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Údržba objektů na řece a úklid odpadků”, poř. č. 
299/2018 
  
Usnesení číslo: 00327/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

pravidelné údržby a kontroly stavebních objektů na řece Ostravici včetně úklidu odpadků              

na období 1.1.2019 do 31.12.2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Povodí Odry, státní podnik 

se sídlem: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
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IČO: 708 90 021 

za cenu nejvýše přípustnou 59.000,- Kč bez DPH/měsíc 

  

 
RM_VZ 2 
Provedení výměny podlahové krytiny v zasedací místnosti objektu 
PIANO v areálu Moravskoslezského inovačního centra v Ostravě 
Pustkovci 
  
Usnesení číslo: 00328/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  zadání  veřejné  zakázky  malého rozsahu firmě Kamil Blahuta, Oty Synka 1854/37,                

708 00 Ostrava Poruba, IČO: 73226441 na výměnu podlahové krytiny ve velké zasedací 

místnosti objektu PIANO v areálu Moravskoslezského inovačního centra a.s. v Ostravě 

Pustkovci,   a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši   109 116,--  Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 14.12.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 4 
Úklid objektů útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 00329/RM1822/6 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na pravidelný úklid objektů útulku pro psy v Ostravě 

- Třebovicích v období leden - prosinec 2019, za cenu nejvýše přípustnou 300.000,- Kč             

bez DPH, společnosti Hadr & Kyblík Čechy s. r. o., se sídlem Serafínova 580/37, Ostrava - 

Kunčice, IČO 28580460. 
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2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 18.12.2018 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení č. 00094/RM1822/3, bodu 3) ze dne 20. 11. 
2018 
 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
schvaluje rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j í  

- běžné výdaje 

na § 3745, pol. 5169, ORJ 230, org. 8201 o 1 334 tis. Kč 

  

2) Správné znění: 

  
schvaluje rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje  

na § 5522, pol. 5169, ORJ 230, org. 8201 o 1 334 tis. Kč 

  

 
 


