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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 15.01.2019  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

00406/RM1822/8 RM_M 0 Schválení programu 8. schůze rady města konané 
dne 15.01.2019 

35 

00407/RM1822/8 RM_M 12 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na projekt „Ozdravné 
pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP 
V.” 

50 

00408/RM1822/8 RM_M 13 Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy 
o poskytnutí dotace pro projekt „RS – Ostrava, 
Fifejdy II – XIII. etapa” v rámci Programu 
regenerace veřejných prostranství na sídlištích 
v roce 2018 

50 

00409/RM1822/8 RM_M 14 Smlouva o poskytnutí dotace z Moravskoslezského 
kraje v rámci dotačního programu „Ozdravné 
pobyty pro děti předškolního věku ŽPZ/04/2018” 

50 

00410/RM1822/8 RM_M 5 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc 
listopad 2018 

25 

00411/RM1822/8 RM_M 37 Návrh na uzavření Smlouvy o zprostředkování 
Benefitů a uzavření Dodatku smlouvy 
o zprostředkování Benefitů Cafeteria mojeBenefity 

25 

00412/RM1822/8 RM_M 16 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
Českému svazu bojovníků za svobodu, z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2019 

01 

00413/RM1822/8 RM_M 32 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů 
Vzdušných sil Armády České republiky 2019 

01 

00414/RM1822/8 RM_MZP 1 Roční zpráva o výsledcích interního auditu 
Magistrátu města Ostravy za rok 2018 

02 

00415/RM1822/8 RM_MZP 2 Informace odboru interního auditu a kontroly 
Magistrátu města Ostravy o výsledcích finančních 
kontrol za rok 2018 

02 

00416/RM1822/8 RM_M 4 Přehled písemností adresovaných radě města 
a zastupitelstvu města za období od 25.09.2018 
do 31.12.2018 

28 

00417/RM1822/8 RM_M 65 Informace o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů 
členů zastupitelstva města, vznesených 
na 2. zasedání zastupitelstva města dne             
12. 12. 2018 

28 

00418/RM1822/8 RM_M 66 Návrh programu 3. zasedání zastupitelstva města, 
které se bude konat dne 30. ledna 2019 

28 

00419/RM1822/8 RM_M 46 Návrh odpovědi na řešení bezpečnostní situace 
na ul. Bohumínské pro Radu městského obvodu 
Slezská Ostrava 

09 

00420/RM1822/8 RM_VZ 6 Zadání zpracování investičního záměru „Rozšíření 
ul. Hlučínské před křižovatkou s ul. Slovenskou” 

09 
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00421/RM1822/8 RM_M 11 Návrh na změnu ve složení Řídicího výboru ITI 
ostravské aglomerace 

38 

00422/RM1822/8 RM_M 30 Schválení přijetí dotace k projektům 
„Transformace Domova Barevný svět II” 
a „Transformace Domova na Liščině II” v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu 

38 

00423/RM1822/8 RM_M 64 Členství statutárního města Ostrava v nově 
založeném spolku Moravskoslezský pakt 
zaměstnanosti, z. s. 

38 

00424/RM1822/8 RM_M 1 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

00425/RM1822/8 RM_M 2 Návrh na záměr města darovat pozemek v k. ú. 
Přívoz, obec Ostrava 

08 

00426/RM1822/8 RM_M 3 Návrh na záměr města darovat nemovité věci 
v k. ú. Klimkovice, obec Klimkovice 

08 

00427/RM1822/8 RM_M 8 Návrh města neuzavřít/uzavřít smlouvu o výpůjčce 
pozemků včetně budovy č. p. 1674 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

00428/RM1822/8 RM_M 18 Návrh vypovědět uzavřenou smlouvu o výpůjčce 
v  k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
se Sdružením Telepace z. s. 

08 

00429/RM1822/8 RM_M 19 Návrh na souhlas s umístěním nadzemního vedení 
přípojky NN a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a. s. 

08 

00430/RM1822/8 RM_M 20 Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní 
smlouvy na část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, 
obec Ostrava pro městský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky 

08 

00431/RM1822/8 RM_M 21 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku 
v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava a nepronajmout 
(nevypůjčit) část pozemku v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 

08 

00432/RM1822/8 RM_M 22 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku 
parc. č. 3550/3 v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava. Návrh na záměr města nepronajmout 
pozemek parc. č.1479/5 v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava. 

08 

00433/RM1822/8 RM_M 23 Návrh na zrušení usnesení č. 10303/RM1418/138, 
bod 2) a návrh změnit nájemní smlouvu formou 
dodatku č. 1. se Smart Innovation Center, s.r.o. 

08 

00434/RM1822/8 RM_M 24 Návrh na změnu členů v likvidační komisi 
vodohospodářského majetku statutárního města 
Ostravy pronajatého Ostravským vodárnám 
a kanalizacím a.s. 

08 
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00435/RM1822/8 RM_M 25 Návrh na předání vodohospodářského majetku 
statutárního města Ostravy do nájmu společnosti 
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a záměr 
pronájmu vodohospodářské stavby ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava 

08 

00436/RM1822/8 RM_M 27 Návrh na záměr města prodat část pozemku 
a návrhy na záměry města prodat pozemky vše 
v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

08 

00437/RM1822/8 RM_M 28 Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Radvanice, 
obec Ostrava 

08 

00438/RM1822/8 RM_M 29 Návrh na zrušení části usnesení, zřízení služebností 
a uzavření smluv o zřízení služebností 
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy pro DIAMO, státní podnik 

08 

00439/RM1822/8 RM_M 31 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku 
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava a návrh na záměr 
města nepronajmout část pozemku v k. ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava 

08 

00440/RM1822/8 RM_M 35 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

00441/RM1822/8 RM_M 36 Návrh na záměr města prodat části nemovitých 
věcí v k. ú. Stará Bělá a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava, návrh na záměr města směnit 
nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou a v k. ú. 
Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 

08 

00442/RM1822/8 RM_M 39 Návrh na přijetí daru věci movité od 
Moravskoslezského kraje a uzavření darovací 
smlouvy. Návrh na svěření věci movité obvodu 
Radvanice a Bartovice. 

08 

00443/RM1822/8 RM_M 40 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
s OVANET a.s., návrh na uzavření dohody 
o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene s PODA a.s. 

08 

00444/RM1822/8 RM_M 42 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci 
v k. ú. Bobrovníky, obec Hlučín 

08 

00445/RM1822/8 RM_M 47 Návrh na záměr výpůjčky částí pozemku v k. ú. 
Přívoz, obec Ostrava 

08 

00446/RM1822/8 RM_M 48 Návrh přijmout budoucí dar vodovodního řadu 
a splaškové kanalizace v k. ú. Muglinov, obec 
Ostrava a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě 
darovací a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti se spol. Stavos Stavba a.s. 

08 

00447/RM1822/8 RM_M 49 Návrh prodat či neprodat pozemek v k. ú. 
Radvanice, obec Ostrava 

08 

00448/RM1822/8 RM_M 50 Návrh na záměr města darovat nemovité věci 
v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava (areál Ostravské 
univerzity) 

08 



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 5/78 
  

00449/RM1822/8 RM_M 51 Návrh na souhlas vlastníka pozemků s umístěním 
stavby v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
pro společnost New Karolina Residential 
Development II s.r.o. 

08 

00450/RM1822/8 RM_M 52 Návrh na záměr města darovat a nedarovat 
nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory, k. ú. Přívoz 
a k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh 
nekoupit nemovité věci v k. ú. Petřkovice 
u  Ostravy a k. ú. Koblov, obec Ostrava 

08 

00451/RM1822/8 RM_M 56 Návrh města uzavřít smlouvu o výpůjčce části 
pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

00452/RM1822/8 RM_M 57 Návrh na vypořádání spoluvlastnictví pozemků 
v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

08 

00453/RM1822/8 RM_M 58 Návrh na souhlas s umístěním přípojky 
nadzemního vedení NN a uzavření souhlasu 
s umístěním přípojky nadzemního vedení NN 
na sloupy VO Českému rybářskému svazu, z. s., 
místní organizace Ostrava 

08 

00454/RM1822/8 RM_M 53 Oprava schváleného rozpočtu statutárního města 
Ostrava na rok 2019 

07 

00455/RM1822/8 RM_M 54 Úprava rozpočtu roku 2018 07 
00456/RM1822/8 RM_M 55 Úprava rozpočtu r. 2019 07 
00457/RM1822/8 RM_M 59 Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové 

kázně spolku FC OSTRAVA-JIH, z.s. 
91 

00458/RM1822/8 RM_M 61 Návrh na změnu usnesení č. 00255/RM1822/5 
ze dne 4. 12. 2018 (Návrh na převzetí projektu 
„Sportovní hala v Krásném Poli”) 

91 

00459/RM1822/8 RM_M 62 Příprava projektu a podání žádosti o dotaci 
pro projekt „Rozvoj rovného přístupu 
ke vzdělávání ve městě Ostrava III.” 

91 

00460/RM1822/8 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Polytechnické vzdělávání v MŠ 
v ORP Ostrava”, poř. č. 285/2018 

87 

00461/RM1822/8 RM_M 9 Návrh na změnu podmínek pro čerpání 
investičního příspěvku poskytnutého Městské 
nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, 
z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 

40 

00462/RM1822/8 RM_M 7 Návrh na realizaci výběrového řízení 
pro poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního 
města Ostravy za účelem zabezpečení prevence 
kriminality na rok 2019 

86 

00463/RM1822/8 RM_M 15 Finanční zapojení statutárního města Ostravy 
na výměnu kotlů na území města Ostravy v letech 
2019 – 2023 

80 
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00464/RM1822/8 RM_M 38 Poskytnutí účelových neinvestičních transferů 
z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 
na spolufinancování ozdravných pobytů 
městskými obvody Moravská Ostrava a Přívoz, 
Stará Bělá, Michálkovice a Mariánské Hory 
a Hulváky v rámci dotačního programu 
Moravskoslezského kraje „Ozdravné pobyty 
pro děti předškolního věku (ŽPZ/04/2018)“ 

80 

00465/RM1822/8 RM_VZ 8 Veřejná zakázka „Plán ÚSES správního obvodu 
ORP Ostrava”, poř. č. 255/2018 

80 

00466/RM1822/8 RM_M 33 Návrh na uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti” 
v souvislosti se stavbou „Veřejný prostor mezi KB 
a bývalou bankou UNION, ul. Nádražní” 

05 

00467/RM1822/8 RM_M 34 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení služebností” 
v souvislosti se stavbou „Kanalizace Folvarek, 
II. etapa” 

05 

00468/RM1822/8 RM_M 41 Uzavření smlouvy o poskytování poradenství 
se společností HaskoningDHV Czech Republic, 
spol. s r.o. pro rok 2019 

05 

00469/RM1822/8 RM_M 43 Návrh na uzavření „Smlouvy o poskytnutí finanční 
náhrady za odstraněné stromy” v souvislosti 
se stavbou „Prodloužení sběrače B do Radvanic” 

05 

00470/RM1822/8 RM_M 44 Sportovní hala - Sokolovna Svinov - návrh 
dodatku č. 1 

05 

00471/RM1822/8 RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Rekonstrukce rozvoden VN 22 
kV areálu MNO (PD+IČ+AD)“ poř. č. 276/2018 

05 

00472/RM1822/8 RM_VZ 2 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření smlouvy příkazní na zajištění 
technického dozoru stavby ORG 6215 
Rekonstrukce energetického hospodářství Léčebny 
dlouhodobě nemocných v Ostravě - Radvanicích 

06 

00473/RM1822/8 RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření smlouvy o dílo pro stavbu 
„Modernizace řídících systémů na čerpacích 
stanicích odpadních vod, I.etapa - PD” 

05 

00474/RM1822/8 RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace 
Mariánské Hory a Hulváky - ul. Kremličkova”, 
poř. č. 271/2018 

05 

00475/RM1822/8 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Vodohospodářské stavby (TD)”, 
poř. č. 291/2018 

05 

00476/RM1822/8 RM_VZ 10 Veřejná zakázka „Doplnění VO Hvězdná”, 
poř. č. 292/2018 

05 

00477/RM1822/8 RM_VZ 11 Veřejná zakázka „Rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace ul. Moravská”, poř. č. 301/2018 

05 

00478/RM1822/8 RM_M 6 Povolení výjimky ze stavební uzávěry kolem SDD 
„Kutací jáma č. 7” v k. ú. Slezská Ostrava 

89 

00479/RM1822/8 RM_M 17 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 
do majetku města 

89 
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00480/RM1822/8 RM_M 45 Návrhy na pořízení změny Územního plánu 
Ostravy 

89 

00481/RM1822/8 RM_M 63 Žádost o stanovisko k prodeji pozemků 
pod garážemi 

89 

00482/RM1822/8 RM_M 60 Ujednání o ceně, dohoda o poskytování záloh 
a diagram na dodávku a odběr tepla - vše 
pro rok 2019 

84 

00483/RM1822/8 RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Revize plynových, tlakových 
a tepelných zařízení”, poř. č. 294/2018 

84 

00484/RM1822/8 RM_VZ 9 Veřejná zakázka „Ostravou na alternativní pohon 
II”, poř. č. 136/2018 

84 

00485/RM1822/8 RM_M 10 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 
a vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu 
v Ostravě 

21 

00486/RM1822/8 RM_M 26 Návrh sazebníku úhrad nákladů za poskytování 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, pro účetní období roku 2019 

21 
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RM_M 0 
Schválení programu 8. sch ůze rady m ěsta konané dne 15.01.2019 
  
Usnesení číslo: 00406/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 8. schůze rady města konané dne 15.01.2019 

  
 

RM_M 12 
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpo čtu Moravskoslezského 
kraje na projekt „Ozdravné pobyty p ředškolních d ětí městského obvodu 
MOaP V.” 
  
Usnesení číslo: 00407/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 09391/RM1418/130 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která by měla být 
uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz 
a poskytovatelem Moravskoslezským krajem (28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692) 
na financování z programu Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku ŽPZ/04/2018 
na projekt „Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP V.” dle přílohy č. 1 
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: 10.04.2019
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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RM_M 13 
Posouzení a vyjád ření k návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace pro projek t 
„RS – Ostrava, Fifejdy II – XIII. etapa” v rámci Programu regenerace 
veřejných prostranství na sídlištích v roce 2018 
  
Usnesení číslo: 00408/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
50 

k usnesení č. 07155/RM1418/101 

Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem Smlouvy č. 3908110005 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci 
veřejného prostranství na sídlišti, která by měla být uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, 
městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a poskytovatelem Státním fondem rozvoje 
bydlení, IČO: 70856788, se sídlem: Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 120 00 Praha, 
na financování projektu „RS – Ostrava, Fifejdy II – XIII. etapa” z Programu regenerace 
veřejných prostranství na sídlištích v roce 2018 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 
za podmínky souhlasu zastupitelstva města s podmínkami udržitelnosti tohoto projektu 
dle článku III. Podmínky použití dotace, odst. (3) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení dle článku III. 
Podmínky použití dotace, odst. (3) smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
3) žádá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.08.2019
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 30.01.2019
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 



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. 
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RM_M 14 
Smlouva o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kraje v rámci 
dota čního programu „Ozdravné pobyty pro d ěti p ředškolního v ěku 
ŽPZ/04/2018” 
  
Usnesení číslo: 00409/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 10244/RM1418/138 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která by měla být 
uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Stará Bělá a poskytovatelem 
Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692,  
na financování z programu Ozdravné pobyty ŽPZ/04/2018 na projekt „Ozdravné pobyty dětí” 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) žádá 
  

městský obvod Stará Bělá 
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 30.04.2020
 starosta městského obvodu Stará Bělá 
  

 
RM_M 5 
Zpráva o činnosti M ěstské policie Ostrava za m ěsíc listopad 2018 
  
Usnesení číslo: 00410/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc listopad 2018 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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Strana 11/78 
  

RM_M 37 
Návrh na uzav ření Smlouvy o zprost ředkování Benefit ů a uzavření 
Dodatku smlouvy o zprost ředkování Benefit ů Cafeteria mojeBenefity 
  
Usnesení číslo: 00411/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
25 

Rada města 

1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o zprostředkování Benefitů se společností Sodexo Pass Česká republika 
a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 2, PSČ 150 00 a společností Service Cards Online 
s.r.o., se sídlem Praha 5, Radlická 2, PSČ 150 00, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
2) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku smlouvy o zprostředkování Benefitů, Cafeteria mojeBenefity se společností 
Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 2, PSČ 150 00 
a společností Service Cards Online s.r.o., se sídlem Praha 5, Radlická 2, PSČ 150 00, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 16 
Návrh na poskytnutí ú čelové neinvesti ční dotace Českému svazu 
bojovník ů za svobodu, z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
pro rok 2019 
  
Usnesení číslo: 00412/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
01 

Rada města 

1) rozhodla 
  

o poskytnutí  účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 
50.000,-  Kč Českému svazu bojovníků za svobodu,   se sídlem Legerova 1854/22, PSČ 120 00 
Praha - Nové Město, IČO: 00442755,  na  úhradu nájmu a  dalších služeb spojených s užíváním 
kancelářských prostor v roce 2019  Oblastním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu 
gen. Mikuláše Končického  Ostrava,  náměstí Svatopluka Čecha 732/1, 702 00 Ostrava - Přívoz

  
2) rozhodla 
  

o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy  mezi  statutárním městem Ostrava,  Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava, IČO: 00845451,  a Českým svazem bojovníků za svobodu, se sídlem 
Legerova 1854/22, PSČ 120 00 Praha - Nové Město, IČO: 00442755, dle přílohy  č. 2 
předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_M 32 
Návrh na poskytnutí ú čelové neinvesti ční dotace na po řádání Dnů NATO 
v Ostrav ě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky 2019 
  
Usnesení číslo: 00413/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 
ve výši 2 500 tis. Kč spolku Jagello 2000, z.s. se sídlem Výstavní 2116/10, 709 00   Ostrava -
Mariánské Hory, IČO 70640866, na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil 
Armády České republiky 2019 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje na § 2143, pol. 5909, ÚZ 7117, ORJ 221 o 2 500 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 2143, pol. 5222, ÚZ 7117, ORJ 221 o 2 500 tis. Kč 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava se sídlem 
Prokešovo nám. 8, 729 30   Ostrava, IČO 00845451 a spolkem Jagello 2000, z.s., se sídlem 
Výstavní 2116/10, 709 00   Ostrava - Mariánské Hory, IČO 70640866 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomášovi Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
a návrh na uzavření smlouvy dle bodů 1) a 3) tohoto usnesení a ke schválení bod 2) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 30.01.2019
 vedoucí odboru kancelář primátora 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_MZP 1 
Roční zpráva o výsledcích interního auditu Magistrátu města Ostravy 
za rok 2018 
  
Usnesení číslo: 00414/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

Roční zprávu o výsledcích interního auditu Magistrátu města Ostravy za rok 2018, 
dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) bere na vědomí 
  

Plán interního auditu pro rok 2019, dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) bere na vědomí 
  

Střednědobý plán interního auditu na období 2019-2022, dle Přílohy č. 3 předloženého materiálu

  
 

RM_MZP 2 
Informace odboru interního auditu a kontroly Magistrátu m ěsta Ostravy 
o výsledcích finan čních kontrol za rok 2018 
  
Usnesení číslo: 00415/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

Informace odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy o výsledcích finančních 
kontrol za rok 2018, dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

Základní plán kontrolní činnosti na rok 2019, dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
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RM_M 4 
Přehled písemností adresovaných rad ě města a zastupitelstvu m ěsta 
za období od 25.09.2018 do 31.12.2018 
  
Usnesení číslo: 00416/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o písemnostech adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období 
od 25.09.2018 do  06.11.2018 dle přílohy č. 1 a 3 předloženého materiálu včetně informace 
o stavu vyřízení 

  
2) projednala 
  

informaci o písemnostech adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období 
od 07.11.2018 do  31.12.2018 dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu včetně informace 
o stavu vyřízení 

  
3) projednala 
  

informaci o stavu písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města doručených 
do 31.12.2018 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 65 
Informace o vy řízení dotaz ů, připomínek a podn ětů členů zastupitelstva 
města, vznesených na 2. zasedání zastupitelstva m ěsta dne 12. 12. 2018  
  
Usnesení číslo: 00417/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

informaci o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů zastupitelstva města, vznesených 
na 2. zasedání zastupitelstva města dne 12. 12. 2018 

  
 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 30.01.2019
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 66 
Návrh programu 3. zasedání zastupitelstva m ěsta, které se bude konat 
dne 30. ledna 2019 
  
Usnesení číslo: 00418/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem programu 3. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 
30. ledna 2019 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu s úpravou 

  
 

RM_M 46 
Návrh odpov ědi na řešení bezpe čnostní situace na ul. Bohumínské 
pro Radu m ěstského obvodu Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00419/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

znění odpovědi ve věci řešení bezpečnostní situace na ul. Bohumínské adresované Radě 
městského obvodu Slezská Ostrava 

  
2) ukládá 
  

vedoucímu odboru dopravy 
zajistit odeslání odpovědi RMO Slezská Ostrava 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 31.01.2019
 vedoucí odboru dopravy 
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_VZ 6 
Zadání zpracování investi čního zám ěru „Rozší ření ul. Hlu čínské 
před křižovatkou s ul. Slovenskou” 
  
Usnesení číslo: 00420/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování investičního záměru akce 
„Rozšíření ul. Hlučínské před křižovatkou s ul. Slovenskou” za cenu 282 500,- Kč bez DPH 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu mezi Statutárním městem Ostrava a společností 
SHB a.s., Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČO 25324365 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í 

kapitálové výdaje 

§ 2212, pol. 6342, ORG 0000000003408, ORJ 100         o 342 tis. Kč 

z v ý š í 

kapitálové výdaje 

§ 2212, pol. 6121, ORJ 100                                              o 342 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
 

 

 

 



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 17/78 
  

RM_M 11 
Návrh na zm ěnu ve složení Řídicího výboru ITI ostravské aglomerace 
  
Usnesení číslo: 00421/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

změnu ve složení Řídícího výboru ITI po provedených personálních změnách dle návrhu 
uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 30 
Schválení p řijetí dotace k projekt ům „Transformace Domova Barevný 
svět II” a „Transformace Domova na Liš čině II” v rámci Integrovaného 
regionálního opera čního programu 
  
Usnesení číslo: 00422/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 04718/RM1418/68 
k usnesení č. 06754/RM1418/98 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu od poskytovatele 
dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR se sídlem Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, 
IČO: 66002222 na projekt „Transformace Domova Barevný svět II” dle podmínek uvedených 
v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu od poskytovatele 
dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR se sídlem Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, 
IČO: 66002222 na projekt „Transformace Domova na Liščině II “ dle podmínek uvedených 
v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
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3) ukládá 
  

Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektů dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.09.2021
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.01.2019
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 64 
Členství statutárního m ěsta Ostrava v nov ě založeném spolku 
Moravskoslezský pakt zam ěstnanosti, z.s. 
  
Usnesení číslo: 00423/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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 

  
3) souhlasí 
  

na straně statutárního města Ostravy, aby do výkonné rady  spolku Moravskoslezský pakt 
zaměstnanosti, z.s., byla nominována náměstkyně primátora Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
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4) souhlasí 
  

na straně statutárního města Ostravy s rozpočtem (příspěvkem) na rok 2019, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 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  

  
7) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andrei Hoffmannové, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu návrh dle bodu 5) a 6) tohoto usnesení k projednání 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 30.01.2019
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 1 
Návrh na zám ěr města prodat nemovitou v ěc v k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00424/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to: 
- pozemek parc. č. 1756/1, svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava  

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.01.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 2 
Návrh na zám ěr města darovat pozemek v k. ú. P řívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00425/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města darovat pozemek  p. p. č. 562/4 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz 

Moravskoslezskému kraji, Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, 
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23, Ostrava - Přívoz, IČO 000 95 711 

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

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.01.2019
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 3 
Návrh na zám ěr města darovat nemovité v ěci v k. ú. Klimkovice, obec 
Klimkovice 
  
Usnesení číslo: 00426/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města darovat nemovité věci v k. ú. Klimkovice, obec Klimkovice, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, a to pozemky: 

- parc. č. 2692/23, 
- parc. č. 4128 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo darovat všechny tyto výše 
uvedené nemovité věci nebo kteroukoliv z nich jednotlivě, přičemž  zároveň doporučuje 
zastupitelstvu města vyhradit si právo tento záměr kdykoliv zrušit 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.01.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 8 
Návrh m ěsta neuzav řít/uzav řít smlouvu o výp ůjčce pozemk ů včetně 
budovy č. p. 1674 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00427/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) ruší 
  

usnesení rady města č. 00088/RM1822/3 ze dne 20. 11. 2018 
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2) rozhodla 
  

na straně půjčitele neuzavřít smlouvu o výpůjčce na  pozemky: 
- parc. č. 2640/37 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 1674, 
- parc. č. 2640/17 - ostatní plocha, zeleň 
- parc. č. 2640/18 - ostatní plocha, zeleň 
- parc. č. 2640/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s vypůjčitelem Jakubem Orechovským 
Pobialova 875/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 879 32 245 

za účelem uspořádání audiovizuální akce pod názvem „Banket” 

v termínu od 20. 2. 2019 do 26. 2. 2019 

  
 

RM_M 18 
Návrh vypov ědět uzav řenou smlouvu o výp ůjčce v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava se Sdružením Telepace z.s. 
  
Usnesení číslo: 00428/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele 

- vypovědět smluvní vztah založený „Smlouvou o výpůjčce” ev. č. 1699/2004/MJ 
ze dne 5. 11. 2004, ve znění „Dodatku č. 1 “ ev. č. 1699D1/2007/MJ ze dne 22. 3. 2007, 
„Dodatku č. 2” ev. č. 1699D2/2009/MJ ze dne 30. 4. 2009 a „Dodatku č. 3” 
ev. č. 1699D3/2015/MJ ze dne 13. 7. 2015 

se Sdružením Telepace z.s. 
se sídlem Kostelní náměstí 2, Moravská Ostrava, PSČ: 702 00 Ostrava, IČO: 696 10 584 

v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 1 výše uvedené smlouvy, 

dle návrhu  výpovědi, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 19 
Návrh na souhlas s umíst ěním nadzemního vedení p řípojky NN 
a uzavření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene 
k pozemku ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a. s. 
  
Usnesení číslo: 00429/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním nadzemního vedení přípojky NN 0,4 kV na pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 

p. p. č. 495/1 - ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Heřmanice, 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 - Heřmanice, Koněvova 177/61, NNv” 
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 nadzemního vedení přípojky NN 0,4 kV  k pozemku: 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 20 
Předchozí souhlas rady m ěsta s uzav řením nájemní smlouvy na část 
pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava pro m ěstský obvod 
Mariánské Hory a Hulváky 
  
Usnesení číslo: 00430/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, se sídlem Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava 
předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku p. p. č. 168/10, ost. plocha -
ost. komunikace o výměře 10,71 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (ul. Slévarenská), 
se společností 
HICRA, s.r.o. 
se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Hrabákova 1861/1, PSČ 702 00 
IČO: 271 74 867, 
za účelem jeho využití pro zajištění přístupu přes betonové schodiště do budovy č. p. 403, 
bydlení ve vlastnictví HICRA, s.r.o., 
v souladu s ustanovením čl. 7, odst (9) písmene u), bod 5 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  
 

RM_M 21 
Návrh na zám ěr města pronajmout část pozemku v k. ú. Michálkovice, 
obec Ostrava a nepronajmout (nevyp ůjčit) část pozemku v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00431/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 750/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 10,5 m2 v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, 
který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento 
záměr zrušit 

  
2) rozhodla 
  

že nemá záměr pronajmout (vypůjčit) část pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 12,5 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, 
který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu 
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RM_M 22 
Návrh na zám ěr města pronajmout část pozemku parc. č. 3550/3 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava. Návrh na zám ěr města nepronajmout 
pozemek parc. č. 1479/5 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 00432/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava 
parc. č. 3550/3, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 949,80 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava (ul. Nádražní, v blízkosti bývalého hotelového domu Jindřich), 
dle zákresu v situačním výkresu stavby, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu, 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) rozhodla 
  

že není záměrem města pronajmout pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostrava 
parc. č. 1479/5, ost. plocha - zeleň o výměře 81 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
(ul. Nádražní) 

  
 

RM_M 23 
Návrh na zrušení usnesení č. 10303/RM1418/138, bod 2) a návrh zm ěnit 
nájemní smlouvu formou dodatku č. 1. se Smart Innovation Center, s.r.o.
  
Usnesení číslo: 00433/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) ruší 
  

své usnesení č. 10303/RM1418/138, bod 2) ze dne 2. 10. 2018, kterým rada města rozhodla 
o záměru pronájmu části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- části pozemku parc. č. 3594/9, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 4,40 m2 

- části pozemku parc. č. 2634/8, ost. plocha - jiná plocha o výměře 9,25 m2 

- části pozemku parc. č. 2634/43, ost. plocha - jiná plocha o výměře 13,31 m2 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (v blízkosti rozestavěného objektu RED HOUSE), 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 
  

o záměru města 
změnit „Nájemní smlouvu” ev. č. 1435/2018/MJ ze dne 6. 4. 2018, jejímž předmětem 
je pronájem pozemků parc. č. 2634/43, ost. plocha - jiná plocha o výměře 761 m2

a parc. č. 2634/44, ost. plocha - jiná plocha o výměře 89 m2 a části pozemku parc. č. 2634/8, 
ost. plocha - jiná plocha o výměře 174 m2, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
a to formou uzavření dodatku č. 1, kdy dojde  ke změně v: 
čl. II., odst. 3, kde se rozšíří účel nájmu o uložení plynovodní přípojky, 
dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu, 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 24 
Návrh na zm ěnu členů v likvida ční komisi vodohospodá řského majetku 
statutárního m ěsta Ostravy pronajatého Ostravským vodárnám 
a kanalizacím a.s. 
  
Usnesení číslo: 00434/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 5709/84 
k usnesení č. 1528/21 
k usnesení č. 5731/63 
k usnesení č. 792/13 
k usnesení č. 1254/22 
k usnesení č. 3713/61 
k usnesení č. 5884/90 
k usnesení č. 6866/103 
k usnesení č. 9011/140 
k usnesení č. 1053/18 
  
Rada města 
  
1) odvolává 
  

paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za společnost Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., z funkce 
člena likvidační komise vodohospodářského majetku pronajatého Ostravským vodárnám
a kanalizacím a.s., s účinností od 15. 1. 2019 

a pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, za odbor hospodářské správy MMO, z funkce člena likvidační 
komise vodohospodářského majetku pronajatého Ostravským vodárnám a kanalizacím a.s., 
s účinností od 15. 1. 2019 

  
 

 



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 27/78 
  

2) jmenuje 
  

pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s., 
do funkce člena likvidační komise vodohospodářského majetku pronajatého Ostravským 
vodárnám a kanalizacím a.s., s účinností od 15. 1. 2019 

a pana xxxxxxxxxxxxxxx, za odbor hospodářské správy MMO, do funkce člena likvidační 
komise vodohospodářského majetku pronajatého Ostravským vodárnám a kanalizacím a.s., 
s účinností od 15. 1. 2019 

  
 

RM_M 25 
Návrh na p ředání vodohospodá řského majetku statutárního m ěsta 
Ostravy do nájmu spole čnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s. 
a záměr pronájmu vodohospodá řské stavby ve vlastnictví statutárního 
města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00435/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy v celkové pořizovací ceně 
27.295.544,10 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000 
ve znění pozdějších dodatků do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

I. Dokončené investiční akce statutárního města Ostravy v celkové pořizovací ceně 
27.295.544,10 Kč  
- Stoka A a B DN 250 celkové délky 94,12 m včetně 4 kusů kanalizačních šachet DN 1000 
uložené v pozemcích parc. č. 462/2, parc. č. 458/6, parc. č. st. 658, parc. č. 4401 a parc.č. 4402 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem 
č. 96/18/VH/K ze dne 8. 10. 2018 a vybudována v rámci investiční akce „Rekonstrukce 
kanalizace ul. Svatoplukova”, ORG 7344, v pořizovací ceně 2.518.270,02 Kč 

- Kanalizace  DN 600 délky 182,88 m, kanalizace DN 400, DN 500 délky 180,66 m, kanalizace 
ul. Dr. Šmerala, Herodova, Bráfova délky 24,80 m včetně 23 kusů kanalizačních šachet DN 1000 
a vodovodní řady č. 1 DN 80 délky 157,96 m, č. 2 DN 80 délky 54,98 m, č. 3  DN 200 délky 
181,59 m včetně 5 kusů podzemních hydrantů. Stavby jsou uložené v pozemcích parc. č. 1293/1, 
parc. č. 830/1, parc. č. 1293/5, parc. č. 3519/4, parc. č. 974/2, parc. č. 3519/3, parc. č. 1293/6, 
parc. č. 3514/1, parc. č. 1293/7, parc. č. 3503/4, parc. č. 3503/1, parc. č. 974/7, parc. č. 974/8 vše 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Stavby byly kolaudovány kolaudačním souhlasem 
č. 120/17/VH/K ze dne 25. 10. 2017 a vybudovány v rámci investiční akce „Rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská, ul. Sadová”, ORG 7314, v pořizovací ceně 
17.890.885,01 Kč 
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- Odlehčovací stoka DN 1100 s obetonováním délky 63,29 m včetně kanalizační šachty DN 
1200 s přechodem na DN 1000. Výustní objekt je proveden se zapuštěnou kamennou patkou 
a osazenou zpětnou klapkou. Stavba je uložena v pozemcích parc. č. 1179/78, parc. č. 1179/82, 
parc. č. 1179/117, parc. č. 1179/80, parc. č. 1125/1 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava a povolena 
do užívání rozhodnutím č. 607/18/VH ze dne 1. 8. 2018 a vybudována v rámci investiční 
akce „Odkanalizování Přívozu na ÚČOV 2. etapa, 1. část křížení stoky OS s dálnicí D 47”, 
ORG 0778, v pořizovací ceně 6.062.413,19 Kč 

- Monitorovací šachta DN 1000, hloubky 2,19 m s tloušťkou stěn 120 mm a s poklopem B 125 
bez odvětrání s vodoměrnou sestavou tvořící bateriový indukční průtokoměr DN 300, který je 
osazen na stávající litinový vodovodní řad DN 400. Před vodoměrem je vytvořen uklidňovací 
úsek 14,5 m, kde je zabudované šoupě DN 300 s redukcí DN 400/300 a přírubovou spojkou 
jištěnou proti posuvu DN 400. Za vodoměrem je vytvořen uklidňovací úsek 1,0 m, kde je 
osazena redukce DN 300/400 s napojením na stávající šoupátko DN 400. Indukční kabel 
průtokoměru je uložen v chráničce d 63 a vyveden do monitorovací šachty. Stavba je umístěna 
na pozemku parc. č. 1573 v k. ú. Poruba, obec Ostrava a byla kolaudována kolaudačním 
souhlasem č. 70/18/VH/K ze dne 21. 8. 2018 a vybudována v rámci investiční akce 
“Monitorovací šachta Slovan na ul. Opavská”, ORG 7351, v pořizovací ceně 823.975,88 Kč 

  
2) rozhodla 
  

o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

I. Dokončená investiční akce statutárního města Ostrava 

- Vodovodní řad D 90 a D 160 celkové délky 503,83 m včetně 7 kusů hydrantů uložený 
v pozemcích parc. č. 878/1, parc. č. 878/2, parc. č. 893 v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava. 
Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 106/18/VH/K ze dne 7. 11. 2018 

  
3) svěřuje 
  

pravomoc Magistrátu města Ostravy 
aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového podepsal předávací protokoly dle bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 18.01.2019
 vedoucí odboru majetkového 
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rada m ěsta 
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RM_M 27 
Návrh na zám ěr města prodat část pozemku a návrhy na zám ěry m ěsta 
prodat pozemky vše v k. ú. Pet řkovice u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00436/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava: 
část pozemku parc.č. 1771/1, označenou dle geometrického plánu č. 2105-534/2018 jako 
pozemek parc. č. 1771/13 o výměře 168 m2, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu 

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

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava: 

pozemek parc. č. 1538/3, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 

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

  
3) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava: 

pozemek parc. č. 778/135, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 

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

  
4) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava: 

pozemek parc. č. 778/81, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 

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



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. 
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5) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.01.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 28 
Návrh koupit nemovitou v ěc v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00437/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem koupit pozemek parc. č. 2631, k. ú. Radvanice, obec Ostrava, od vlastníků: 

manželé xxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, 
oba bydlištěm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu sjednanou ve výši 543.700,00 Kč s tím, 
že současně statutární město Ostrava uhradí vlastníkům pozemku náklady za výmaz věcného 
břemen z listu vlastnictví č. 133 pro k. ú. Radvanice, obec Ostrava ve výši 1.000,00 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

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

  
3) souhlasí 
  

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

  
 



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. 
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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 29 
Návrh na zrušení části usnesení, z řízení služebností a uzav ření smluv 
o zřízení služebností k pozemk ům ve vlastnictví statutárního m ěsta 
Ostravy pro DIAMO, státní podnik 
  
Usnesení číslo: 00438/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) ruší 
  

usnesení č. 09958/RM1418/134 ze dne 28. 8. 2018 v bodě 2) 

  
2) rozhodla 
  

na straně  vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti umístění, 
provozování a udržování bezpečnostního prvku Odplyňovacího vrtu „VM-OV č. 180 ” 
včetně ohrazení k pozemku parc. č. 5307/1 - ostatní plocha, zeleň v k. ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava, a pěšího přístupu k pozemkům parc. č. 5307/1 - ostatní plocha, zeleň a parc. č. 5307/12 
- ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

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. 4 předloženého materiálu 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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3) ruší 
  

usnesení č. 09842/RM1418/133 ze dne 21. 8. 2018 v bodě 2) 

  
4) rozhodla 
  

na straně  vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
zemní elektrické přípojky nn monitorovacího systému výstupu důlních plynů odplyňovacího 
vrtu VM-OV č. 116 k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 244/16 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 244/45 - ostatní plocha, jiná plocha, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

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. 8 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 31 
Návrh na zám ěr města pronajmout část pozemku v k. ú. Radvanice, 
obec Ostrava, a návrh na zám ěr města nepronajmout část pozemku 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00439/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
a to parc. č. 3265/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1,45 m2 v k. ú. Radvanice, 
obec Ostrava, dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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2) rozhodla 
  

že není záměrem města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
a to parc. č. 251/1 - trvalý travní porost v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, dle zákresu 
v situačním snímku, který je  přílohou č. 5 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 35 
Návrh na zám ěr města neprodat nemovité v ěci v k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00440/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc, a to: 

- pozemek parc. č. 4391, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava (viz příloha č. 1 předloženého materiálu)  

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc, a to: 

- pozemek parc. č. 186, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava (viz příloha č. 2 předloženého materiálu)  

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.01.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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RM_M 36 
Návrh na zám ěr města prodat části nemovitých v ěcí v k. ú. Stará B ělá 
a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh na zám ěr města sm ěnit 
nemovité v ěci v k. ú. Záb řeh nad Odrou a v k. ú. Záb řeh-VŽ, obec Ostrava
  
Usnesení číslo: 00441/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat  

část pozemku parc. č. 2599/7, orná půda o výměře 112 m2 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu, 
která je dle geometrického plánu č. 3379-544/2018, vyhotoveného pro k. ú.
Stará Bělá, označena  jako díla, sloučena do pozemku parc. č. 2599/8, orná půda     

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

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města 

prodat  část pozemku p. p. č. 116, zahrada o výměře 95 m2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu, která je dle 
geometrického plánu č. 3489-318/2018, vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh nad Odrou, nově 
označena jako pozemek p. p. č. 116/2, zahrada 

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

  
3) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města směnit 

níže uvedenou nemovitou věc v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, nesvěřenou městskému obvodu, a to: 

část pozemku p. p. č. 116, zahrada o výměře 325 m2, která je dle geometrického 
plánu č. 3489-318/2018, vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh nad Odrou, nově označena jako 
pozemek p. p. č. 116/1, zahrada 

za 

níže uvedené nemovité věci ve vlastnictví společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., 
Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30, IČO: 259 11 368, a to: 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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- pozemek p. p. č. 2999/1 
- pozemek p. p. č. 2999/2 
- pozemek p. p. č. 2999/3 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

- pozemek p. p. č. 1005/6 
- pozemek p. p. č. 1005/9 
- pozemek p. p. č. 1005/28 
v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 

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

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.01.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 39 
Návrh na p řijetí daru v ěci movité od Moravskoslezského kraje a uzav ření 
darovací smlouvy. Návrh na sv ěření věci movité obvodu Radvanice 
a Bartovice. 
  
Usnesení číslo: 00442/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

- o přijetí daru věci movité za účelem dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů 
v Ostravě - Radvanicích, a to: 

• 1 ks - automatizovaný externí defibrilátor LIFEPAK 1000 vč. příslušenství  v pořizovací 
hodnotě 50.578,- Kč 

od dárce 
Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 

- o uzavření darovací smlouvy s dárcem dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

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

• 1 ks - automatizovaný externí defibrilátor LIFEPAK 1000 vč. příslušenství v pořizovací 
hodnotě 50.578,- Kč 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

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

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.01.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  
5) svěřuje 
  

pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového: 

- podepsal předávací protokol k převzetí věci movité od dárce dle bodu 1) 

- podepsal předávací protokol k předání věci movité dle bodu 1) tohoto usnesení za podmínky, 
že zastupitelstvo města rozhodne o svěření majetku městskému obvodu Radvanice a Bartovice 
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RM_M 40 
Návrh na souhlas s umíst ěním stavby, uzav ření smlouvy o budoucí 
smlouv ě o zřízení služebnosti s OVANET a.s., návrh na uzav ření dohody 
o zrušení smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene 
s PODA a.s. 
  
Usnesení číslo: 00443/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

p. p. č. 100/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 455/61 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 455/72 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 455/73 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 455/111 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 455/116 - ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 455/117 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 732/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 736/3 - ostatní plocha, zeleň, 
p. p. č. 736/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 736/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 736/8 - ostatní plocha, zeleň, 
p. p. č. 736/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 736/24 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 736/25 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 736/39 - ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 736/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro: 

OVANET a.s. 
se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO: 25857568 

v rámci stavby „Vítkovice Aréna x HZS Výškovice”, dle situačních výkresů, 
které jsou přílohou č. 1/3 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. 100/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 455/61 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 455/72 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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p. p. č. 455/73 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 455/111 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 455/116 - ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 455/117 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 732/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 736/3 - ostatní plocha, zeleň, 
p. p. č. 736/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 736/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 736/8 - ostatní plocha, zeleň, 
p. p. č. 736/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 736/24 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 736/25 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 736/39 - ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 736/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

OVANET a.s. 
se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO: 25857568 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
evid. č. 1382/2010/MJ ze dne 5. 5. 2010 s budoucím oprávněným: 

PODA a.s. 
se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 25816179 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 42 
Návrh na zám ěr města neprodat nemovité v ěci v k. ú. Bobrovníky, obec 
Hlučín 
  
Usnesení číslo: 00444/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 

 



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 39/78 
  

pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu, v k. ú. 
Bobrovníky, obec Hlučín, v chatové oblasti v lokalitě zvané „Kraví důl”, a to 

- kterýkoliv pozemek pod stavbami pro rodinnou rekreaci (chaty) ve vlastnictví fyzických osob, 
či kterýkoliv z pozemků, na kterých se v minulosti takovéto stavby nacházely, 
- pozemek parc. č. 458/1, či kteroukoli jeho část či části 
- pozemek parc. č. 469/1, či kteroukoliv jeho část či části     

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.01.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 47 
Návrh na zám ěr výp ůjčky částí pozemku v k. ú. P řívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00445/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města 
vypůjčit části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to p. p. č. 280/1, ost. plocha -
neplodná půda o celkové výměře 194 m2, a to část označenou v situačním snímku jako „A” 
o výměře 60 m2 a část označenou v situačním snímku jako „B” o výměře 134 m2 v k. ú. Přívoz, 
obec Ostrava (ul. Na Náhonu, v blízkosti dálnice D1), 

dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

 

 

 

 

 

 



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 40/78 
  

RM_M 48 
Návrh p řijmout budoucí dar vodovodního řadu a splaškové kanalizace 
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, a uzav řít smlouvu o budoucí smlouv ě 
darovací a smlouvu o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti 
se spol. Stavos Stavba a.s. 
  
Usnesení číslo: 00446/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

přijmout budoucí dar vodovodního řadu PE D 90 v celkové předpokládané 
délce  183 m  a splaškovou kanalizaci DN 250 v celkové předpokládané délce 180 m, 
které budou vybudovány v rámci stavby „Hruškový Sad II, IO 04 - vodovodní řad, IO 05 -
splašková kanalizace” a uloženy v pozemcích k. ú. Muglinov, obec Ostrava (viz příloha č. 1A, 
č. 1B),  a to: 
- p. p. č. 414/12 - ostatní plocha, zeleň, 
- p. p. č. 356/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 
- p. p. č. 349/1 - ovocný sad, 
- p. p. č. 356/11 - ostatní plocha, jiná plocha, 
- p. p. č. 357 - trvalý travní porost, 
- p. p. č. 416/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

s budoucím dárcem 
Stavos Stavba a.s. 
U Studia 3189/35, Zábřeh, 700 30 Ostrava 
IČO: 44739494 

  
2) rozhodla 
  

na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě vodovodního řadu PE D 90 a splaškové kanalizace DN 250 k pozemkům: 

- p. p. č. 349/1 – ovocný sad, 
- p. p. č. 356/11 – ostatní plocha, jiná plocha, 
- p. p. č. 357 – trvalý travní porost, 
- p. p. č. 416/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
všechny v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

Stavos Stavba a.s. 
se sídlem U Studia 3189/35, Zábřeh, 700 30 Ostrava 
IČO: 447 39 494, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 49 
Návrh prodat či neprodat pozemek v k. ú. Radvanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00447/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem  prodat: 
pozemek parc. č. 373  v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,  
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice, 
společnosti HOME MONT s.r.o., se sídlem U Tržnice 424/3a, Malé Hoštice, 747 05, Opava, 
IČO: 066 63 958 
za kupní cenu ve výši 545.517,- Kč, z toho DPH činí 94.677,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu s předkupním právem v rámci „Kupní smlouvy s předkupním právem 
a smlouvy o zřízení služebnosti”, která je přílohou č. 6 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodního řadu 
DN 100, kanalizace DN 200 a kabelového vedení veřejného osvětlení vč. ocelového stožáru 
k pozemku: 
parc. č. 373 – ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

s povinným: 
HOME MONT s.r.o., 
se sídlem U Tržnice 424/3a, Malé Hoštice, 747 05, Opava 
IČO 066 63 958, 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 
za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne uzavřít kupní smlouvu s předkupním 
právem v rámci „Kupní smlouvy s předkupním právem a smlouvy o zřízení služebnosti” 
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: 30.01.2019
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 50 
Návrh na zám ěr města darovat nemovité v ěci v k. ú. Záb řeh-VŽ, obec 
Ostrava (areál Ostravské univerzity) 
  
Usnesení číslo: 00448/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města darovat 

níže uvedené nemovité věci v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Vítkovice, a to: 

- pozemek p. č. st. 5211 
- pozemek p. p. č. 460/21 
- pozemek p. p. č. 460/24 včetně součástí 
- pozemek p. p. č. 460/66 včetně příslušenství (stavby parkoviště) 
- pozemek p. p. č. 1553 
- pozemek p. p. č. 1564 
- pozemek p. p. č. 1644 
- část pozemku p. p. č. 460/22, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 279 m2, 
která je dle geometrického plánu č. 2037-183/2018 vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh-VŽ, 
dále označena jako pozemek  p. p. č. 460/22, ost. plocha, ost. komunikace včetně součástí 

- část pozemku p. p. č. 460/72, ost. plocha, manipulační plocha o výměře 998 m2, 
která je dle geometrického plánu č. 2037-183/2018 vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh-VŽ, nově 
označena jako pozemek p. p. č. 460/100, ost. plocha, manipulační plocha 

-  část pozemku p. p. č. 460/72, ost. plocha, manipulační plocha o výměře 1075 m2, 
která je dle geometrického plánu č. 2034-180/2018 vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh-VŽ, nově 
označena jako pozemek p. p. č. 460/94, ost. plocha, manipulační plocha 

-  část pozemku p. p. č. 460/72, ost. plocha, manipulační plocha o výměře 432 m2, 
která je dle geometrického plánu č. 2035-181/2018 vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh-VŽ, nově 
označena jako pozemek p. p. č. 460/95, ost. plocha, manipulační plocha včetně součástí 
a příslušenství (chodníky) 

-  část pozemku p. p. č. 460/72, ost. plocha, manipulační plocha o výměře 1295 m2, 
která je dle geometrického plánu č. 2036-182/2018 vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh-VŽ, nově 
označena jako pozemek p. p. č. 460/98, ost. plocha, manipulační plocha 

-  část pozemku p. p. č. 460/72, ost. plocha, manipulační plocha o výměře 1376 m2, 
která je dle geometrického plánu č. 2038-184/2018 vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh-VŽ, nově 
označena jako pozemek p. p. č. 460/101, ost. plocha, manipulační plocha včetně součástí 
a příslušenství (chodníky) 
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-  část pozemku p. p. č. 460/72, ost. plocha, manipulační plocha o výměře 497 m2,              
která je dle geometrického plánu č. 2039-185/2018 vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh-VŽ, nově 
označena jako pozemek p. p. č. 460/102, ost. plocha, manipulační plocha 

-  část pozemku p. p. č. 460/72, ost. plocha, manipulační plocha o výměře 1253 m2,                  
která je dle geometrického plánu č. 2040-186/2018 vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh-VŽ, nově 
označena jako pozemek p. p. č. 460/103, ost. plocha, manipulační plocha včetně součástí        
a příslušenství (chodníky) 

Ostravské univerzitě, Dvořákova 138/7, 702 00 Moravská Ostrava, IČO: 619 88 987 

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

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.01.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 51 
Návrh na souhlas vlastníka pozemk ů s umíst ěním stavby v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro spole čnost New Karolina 
Residential Development II s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00449/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

v souladu s ustanovením  § 184a, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, s umístěním stavby „Nová Karolina - II. Etapa -  3. část, Bytový dům A1 včetně 
potřebných SO, Ostrava ” na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

parc. č. 3463/3 ostatní plocha, jiná plocha: 
- SO.A1 Bytový dům A1 
- SO.01 Příprava území, HTÚ, ČTÚ 
- SO.02 Sadové úpravy 
- S0.03 komunikace a zpevněné plochy 
- SO.05 Přípojky dešťové kanalizace pro objekt A1 
- SO.06 Přípojka splaškové kanalizace pro objekt A1 
- SO.08 Rozvody VN a NN pro objekt A1 
- SO.10 Venkovní rozvody SEK 
- SO.11 Přeložka NN 
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- SO.12 Veřejné osvětlení 
- SO.15 Horkovod 
- SO.16 Vodovod 
- SO.17 Kanalizace dešťová 
- SO.18 Kanalizace splašková 
- SO.19 Retence 
- SO.20 Mobiliář, drobná architektura 

parc. č. 3457/1 ostatní plocha, jiná plocha: 
- SO.16 Vodovod 
- SO.18 Kanalizace splašková 

parc. č. 3457/14 ostatní plocha, neplodná půda: 
- SO.01 Příprava území, HTÚ, ČTÚ 
- SO.02 Sadové úpravy 
- SO.03 Komunikace a zpevněné plochy 
- SO.08 Rozvody VN a NN pro objekt A 1 
- SO.11 Přeložka NN 
- SO.12 Veřejné osvětlení 
- SO.15 Horkovod 
- SO.16 Vodovod 
- SO.17 Kanalizace dešťová 
- SO.18 Kanalizace splašková 
- SO.19 Retence 

parc. č. 3463/25 ostatní plocha, jiná plocha: 
-  SO.16 Vodovod 

parc. č. 3463/44 ostatní plocha, jiná plocha: 
- SO.16 Vodovod 
- SO.08 Rozvody VN a NN pro objekt A1 

parc. č. 3463/45 ostatní plocha, neplodná půda: 
- SO.16 Vodovod 
- SO.08 Rozvody VN a NN pro objekt A1 

parc. č. 3463/46 ostatní plocha, jiná plocha: 
- SO.16 Vodovod 
- SO.08 Rozvody VN a NN pro objekt A1 

parc. č. 4246/38 ostatní plocha, ostatní komunikace: 
- SO.18 Kanalizace splašková 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

New Karolina Residential Development II s.r.o. 
se sídlem Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc 
IČO 04398343 
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dle situačního výkresu, který je přílohou č. 2/3 předloženého materiálu 

za podmínky zakomponování cyklistické trasy formou stezky pro chodce a cyklisty/pěší zóny 
s povoleným celodenním provozem cyklistů a s prostory pro odkládání jízdních kol do projektu 
předmětné stavby na pozemku parc. č. 3457/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

  
 

RM_M 52 
Návrh na zám ěr města darovat a nedarovat nemovité v ěci v k. ú. 
Mariánské Hory, k. ú. P řívoz a k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
návrh nekoupit nemovité v ěci v k. ú. Pet řkovice u Ostravy a k. ú. Koblov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00450/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města darovat nemovité věci, ve vlastnictví statutárního města Ostrava: 

a) v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, a to pozemky svěřené městskému obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky: 

- p. p. č. 976/6, 
- p. p. č. 976/7 

b) v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, a to pozemek nesvěřený městskému obvodu: 

- p. p. č. 1067/1 

Moravskoslezskému kraji, IČO 708 90 692, sídlo ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo darovat všechny tyto výše uvedené nemovité věci společně, 
nebo kteroukoliv z nich jednotlivě, přičemž si zároveň vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv 
zrušit 

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města darovat nemovitou věc v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,         
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřený městskému obvodu, a to pozemek           
parc. č. 2045/8 

  
3) nesouhlasí 
  

s návrhem koupit nemovité věci, a to pozemky: 
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a) v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

- parc. č. 1906/146 

b) v k. ú. Koblov, obec Ostrava 

- parc. č. 1981/6 
- parc. č. 1983/2 

od vlastníka Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu Zemědělský podnik Razová, 
státní podnik v likvidaci, IČO 136 42 090, sídlo Praha 6 - Řepy, Třanovského 622/11,          
PSČ 16304 

  
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: 30.01.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 56 
Návrh m ěsta uzav řít smlouvu o výp ůjčce části pozemku v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00451/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce na část pozemku: 
- parc. č. 1346/2- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12,15 m2 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s vypůjčitelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za účelem parkování vozidla osoby ZTP 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 57 
Návrh na vypo řádání spoluvlastnictví pozemk ů v k. ú. Polanka       
nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00452/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na vypořádání spoluvlastnických podílů k pozemkům parc. č. 744/1 a parc. č. 3973    
v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, přičemž statutární město Ostrava vlastní 
spoluvlastnický podíl ve výši 5/6, svěřeno městskému obvodu Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 
a to tak, že po provedení vypořádání výlučným vlastníkem: 

- části pozemku parc. č. 744/1 díl a o výměře 175 m2 a části pozemku parc. č. 3973 díl c o výměře 
258 m2, které byly dle geometrického plánu č. 3294-80/2017 ze dne 21. 11. 2017,  sloučeny     
do nově vzniklého pozemku parc. č. 3973/4 o výměře 433 m2 se stane xxxxxxxxxx, narozen dne 
xxxxxxxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- části pozemku parc. č. 744/1 díl b o výměře 4 m2 a části pozemku parc. č. 3973 díl d o výměře 
10 m2, které byly dle téhož geometrického plánu sloučeny do nově označeného pozemku        
parc. č. 3973/5 o výměře 14 m2 se stane statutární město Ostrava 
- části pozemku parc. č. 3973 o výměře 1335 m2 dle téhož geometrického plánu nově 
označeného jako pozemek parc. č. 3973/1 se stane statutární město Ostrava 
- části pozemku parc. č. 744/1 dle téhož geometrického plánu nově označeného jako pozemek 
parc. č. 744/1 o výměře 819 m2 se stane statutární město Ostrava 

a uzavřít „Dohodu o zrušení spoluvlastnictví a Smlouvu o zřízení služebnosti”                 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost k části pozemku parc. č. 3973/5 ostatní plocha, jiná plocha   
v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 3973/4 
zahrada v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, s: 

xxxxxxxxxxxxx, narozen dne xxxxxxxxxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a uzavřít Smlouvu o zřízení služebnosti v rámci „Dohody o zrušení spoluvlastnictví a Smlouvy  
o zřízení služebnosti”, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

za podmínky, že zastupitelstvo města  rozhodne o uzavření Dohody o zrušení spoluvlastnictví  
v rámci „Dohody o zrušení spoluvlastnictví a Smlouvy o zřízení služebnosti” 
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3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.01.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 58 
Návrh na souhlas s umíst ěním p řípojky nadzemního vedení NN         
a uzavření souhlasu s umíst ěním p řípojky nadzemního vedení NN         
na sloupy VO Českému rybá řskému svazu, z. s., místní organizace 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00453/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním nadzemní přípojky NN na sloupy veřejného osvětlení dle situace, která je 
přílohou č. 1 předloženého materiálu pro Český rybářský svaz, z. s., místní organizace 
Ostrava, se sídlem Záhumenní 2144/36, 708 00 Ostrava Poruba, IČO 15502791  

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít  „Souhlas s umístěním inženýrské sítě na sloupy veřejného osvětlení” 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu se společností Český rybářský svaz, z. s., místní 
organizace Ostrava, se sídlem Záhumenní 2144/36, 708 00 Ostrava Poruba, IČO 15502791,   
jako oprávněným 

  
 

RM_M 53 
Oprava schváleného rozpo čtu statutárního m ěsta Ostrava na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 00454/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
07 

  
k usnesení č. 0015/ZM1822/2 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
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schválit opravu schváleného rozpočtu statutárního města Ostrava na rok 2019 dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu, spočívající ve 

- snížení neinvestičních přijatých transferů ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 
na pol. 4112, ORJ 120 o 5 547 tis. Kč 

- snížení rozpočtové rezervy 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 5 547 tis. Kč 

- snížení daňových příjmů 
na pol. 1381, ORJ 120 o 80 000 tis. Kč 

- zvýšení daňových příjmů 
na pol. 1385, ORJ 120 o 80 000 tis. Kč 

- snížení účelové rezervy na krizové stavy 
na § 5212, pol. 5901, ORJ 120 o 5 000 tis. Kč 

- zvýšení rezervy na krizová opatření 
na § 5213, pol. 5903, ORJ 120 o 5 000 tis. Kč 
  

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočet statutárního města Ostrava na rok 2019 po opravě dle příloh č. 1-6 
předloženého materiálu v členění 
příjmy celkem po konsolidaci 9 066 404 tis. Kč 
financování 1 333 769 tis. Kč 
celkové zdroje po konsolidaci 10 400 173 tis. Kč 
běžné výdaje po konsolidaci 7 552 951 tis. Kč 
kapitálové výdaje 2 847 222 tis. Kč 
celkové výdaje po konsolidaci 10 400 173 tis. Kč 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit přerozdělení dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu mezi 
statutárním městem Ostrava a městskými obvody na rok 2019 v celkové výši 295 611 tis. Kč 
dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 
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4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města ke schválení body 1) až 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 54 
Úprava rozpo čtu roku 2018 
  
Usnesení číslo: 00455/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

rozpočtová opatření, realizovaná v souladu s usnesením rady města č. 00363/RM1822/7, bod 5) 
ze dne 18. 12. 2018 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 55 
Úprava rozpo čtu r. 2019 
  
Usnesení číslo: 00456/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 
(C.2.) na ORJ 230, § 2310, pol. 5169 o 1 000 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 5169 o 1 000 tis. Kč 
na § 3315, pol. 5169, ORJ 133 o 170 tis. Kč (C.3.) 
na § 3699, pol. 5179, ORJ 300 o 99 tis. Kč (C.5.) 
na § 3612, pol. 5153, ORJ 137 o 6 tis. Kč (C.6.) 
(C.7.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5011, ÚZ 109517018, org. 107000000 o 282 tis. Kč 
                                            pol. 5021, ÚZ 109517018, org. 107000000 o 22 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 109517018, org. 107000000 o 71 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 109517018, org. 107000000 o 26 tis. Kč 
                                            pol. 5011, ÚZ 109117017, org. 107000000 o 50 tis. Kč 
                                             pol. 5021, ÚZ 109117017, org. 107000000 o 4 tis. Kč 
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                                            pol. 5031, ÚZ 109117017, org. 107000000 o 13 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 109117017, org. 107000000 o 5 tis. Kč 
          na ORJ 130, § 3639, pol. 5173, ÚZ 109517018, org. 107000000 o 34 tis. Kč 
                                                             ÚZ 109117017, org. 107000000 o 6 tis. Kč 
          na ORJ 300, § 3639, pol. 5175, ÚZ 109517018, org. 107000000 o 26 tis. Kč 
                                                             ÚZ 109117017, org. 107000000 o 5 tis. Kč 
                                            pol. 5164, ÚZ 109517018, org. 107000000 o 22 tis. Kč 
                                                             ÚZ 109117017, org. 107000000 o 4 tis. Kč 
                                            pol. 5169, ÚZ 109517018, org. 107000000 o 9 tis. Kč 
                                                             ÚZ 109117017, org. 107000000 o 2 tis. Kč 
(C.8.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5011, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 282 tis. Kč 
                                            pol. 5021, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 43 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 71 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 26 tis. Kč 
                                            pol. 5011, ÚZ 109117017, org. 109000000 o 50 tis. Kč 
                                            pol. 5021, ÚZ 109117017, org. 109000000 o 8 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 109117017, org. 109000000 o 13 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 109117017, org. 109000000 o 5 tis. Kč 
          na ORJ 130, § 3639, pol. 5173, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 26 tis. Kč 
                                                             ÚZ 109117017, org. 109000000 o 5 tis. Kč 
          na ORJ 260, § 3639, pol. 5166, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 17 tis. Kč 
                                                             ÚZ 109117017, org. 109000000 o 3 tis. Kč 
na § 5311, pol. 5131, ORJ 270 o 363 tis. Kč (C.9.) 
na § 3299, pol. 5175, ORJ 140 o 25 tis. Kč (C.10.) 
(C.11.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5011, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 507 tis. Kč 
                                              pol. 5031, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 127 tis. Kč 
                                              pol. 5032, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 46 tis. Kč 
                                              pol. 5011, ÚZ 120100000, org. 113000000 o 127 tis. Kč 
                                              pol. 5031, ÚZ 120100000, org. 113000000 o 32 tis. Kč 
                                              pol. 5032, ÚZ 120100000, org. 113000000 o 12 tis. Kč 
            na ORJ 300, § 3719, pol. 5169, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 1 216 tis. Kč 
                                              pol. 5175, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 12 tis. Kč 
                                              pol. 5139, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 480 tis.Kč 
                                              pol. 5169, ÚZ 120100000, org. 113000000 o 304 tis. Kč 
                                              pol. 5175, ÚZ 120100000, org. 113000000 o 3 tis. Kč 
                                              pol. 5139, ÚZ 120100000, org. 113000000 o 120 tis.Kč 

(C.12.) na ORJ 135,  § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, ORG 92000000          o     1.360 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5011, ÚZ 103133063, ORG 92000000         o        160 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5011, ÚZ 103107606, ORG 92000000         o          80 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5021, ÚZ 103533063, ORG 92000000         o        153 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5021, ÚZ 103133063, ORG 92000000         o          18 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5021, ÚZ 103107606, ORG 92000000         o            9 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5031, ÚZ 103533063, ORG 92000000         o        340 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5031, ÚZ 103133063, ORG 92000000         o          40 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5031, ÚZ 103107606, ORG 92000000         o          20 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5032, ÚZ 103533063, ORG 92000000         o        128 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5032, ÚZ 103133063, ORG 92000000         o          15 tis. Kč
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                                  § 3299, pol. 5032, ÚZ 103107606, ORG 92000000         o            8 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5424, ÚZ 103533063, ORG 92000000         o          41 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5424, ÚZ 103133063, ORG 92000000         o            5 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5424, ÚZ 103107606, ORG 92000000         o            3 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, ORG 92000001         o        221 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5011, ÚZ 103133063, ORG 92000001         o          26 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5011, ÚZ 103107606, ORG 92000001         o          13 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5021, ÚZ 103533063, ORG 92000001         o          22 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5021, ÚZ 103133063, ORG 92000001         o            3 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5021, ÚZ 103107606, ORG 92000001         o            2 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5031, ÚZ 103533063, ORG 92000001         o          56 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5031, ÚZ 103133063, ORG 92000001         o            7 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5031, ÚZ 103107606, ORG 92000001         o            4 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5032, ÚZ 103533063, ORG 92000001         o          22 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5032, ÚZ 103133063, ORG 92000001         o            3 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5032, ÚZ 103107606, ORG 92000001         o            2 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5424, ÚZ 103533063, ORG 92000001         o          17 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5424, ÚZ 103133063, ORG 92000001         o            2 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5424, ÚZ 103107606, ORG 92000001         o            1 tis. Kč
            na ORJ 130,  § 3299, pol. 5162, ÚZ 103533063, ORG 92000001         o            5 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5162, ÚZ 103133063, ORG 92000001         o            1 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5162, ÚZ 103107606, ORG 92000001         o            1 tis. Kč
            na ORJ 140,  § 3299, pol. 5019, ÚZ 103533063, ORG 92000000         o     1.190 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5019, ÚZ 103133063, ORG 92000000         o        140 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5019, ÚZ 103107606, ORG 92000000         o         70 tis. Kč 
                                  § 3299, pol. 5029, ÚZ 103533063, ORG 92000000         o          17 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5029, ÚZ 103133063, ORG 92000000         o            2 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5029, ÚZ 103107606, ORG 92000000         o            1 tis. Kč 
                                  § 3299, pol. 5039, ÚZ 103533063, ORG 92000000         o        425 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5039, ÚZ 103133063, ORG 92000000         o          50 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5039, ÚZ 103107606, ORG 92000000          o          25 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5167, ÚZ 103533063, ORG 92000000          o         64 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5167, ÚZ 103133063, ORG 92000000          o           8 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5167, ÚZ 103107606, ORG 92000000          o           4 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5175, ÚZ 103533063, ORG 92000000          o         34 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5175, ÚZ 103133063, ORG 92000000         o           4 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5175, ÚZ 103107606, ORG 92000000           o           2 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5424, ÚZ 103533063, ORG 92000000          o         33 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5424, ÚZ 103133063, ORG 92000000          o           4 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5424, ÚZ 103107606, ORG 92000000          o           2 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5019, ÚZ 103533063, ORG 92000001          o         34 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5019, ÚZ 103133063, ORG 92000001          o           4 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5019, ÚZ 103107606, ORG 92000001          o           2 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5164, ÚZ 103533063, ORG 92000001          o           6 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5164, ÚZ 103133063, ORG 92000001          o           1 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5164, ÚZ 103107606, ORG 92000001          o           1 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5167, ÚZ 103533063, ORG 92000001          o         36 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5167, ÚZ 103133063, ORG 92000001          o           5 tis. Kč
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                                  § 3299, pol. 5167, ÚZ 103107606, ORG 92000001          o           3 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5175, ÚZ 103533063, ORG 92000001          o         20 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5175, ÚZ 103133063, ORG 92000001           o           3 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5175, ÚZ 103107606, ORG 92000001          o           2 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5139, ÚZ 103533063, ORG 92000001          o         17 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5139, ÚZ 103133063, ORG 92000001          o           2 tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5139, ÚZ 103107606, ORG 92000001          o           1 tis. Kč
(C.13.) na ORJ 135,  § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, ORG 100000000        o        153 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5011, ÚZ 103133063, ORG 100000000       o          18 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5011, ÚZ 103107609, ORG 100000000      o            9 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5021, ÚZ 103533063, ORG 100000000      o          21 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5021, ÚZ 103133063, ORG 100000000      o            3 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5021, ÚZ 103107609, ORG 100000000      o            2 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5031, ÚZ 103533063, ORG 100000000       o          43 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5031, ÚZ 103133063, ORG 100000000      o            5 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5031, ÚZ 103107609, ORG 100000000       o            3 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5032, ÚZ 103533063, ORG 100000000      o          14 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5032, ÚZ 103133063, ORG 100000000      o            2 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5032, ÚZ 103107609, ORG 100000000      o            1 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5038, ÚZ 103533063, ORG 100000000      o            1 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5038, ÚZ 103133063, ORG 100000000      o            1 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5038, ÚZ 103107609, ORG 100000000      o            1 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5424, ÚZ 103533063, ORG 100000000      o          17 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5424, ÚZ 103133063, ORG 100000000      o            2 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5424, ÚZ 103107609, ORG 100000000      o            1 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, ORG 100000001      o          26 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5011, ÚZ 103133063, ORG 100000001      o            3 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5011, ÚZ 103107609, ORG 100000001      o            2 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5031, ÚZ 103533063, ORG 100000001      o            7 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5031, ÚZ 103133063, ORG 100000001      o            1 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5031, ÚZ 103107609, ORG 100000001       o            1 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5032, ÚZ 103533063, ORG 100000001      o            3 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5032, ÚZ 103133063, ORG 100000001      o            1 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5032, ÚZ 103107609, ORG 100000001      o            1 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5424, ÚZ 103533063, ORG 100000001      o            9 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5424, ÚZ 103133063, ORG 100000001      o            1 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5424, ÚZ 103107609, ORG 100000001      o            1 tis. Kč
            na ORJ 130,  § 3299, pol. 5162, ÚZ 103533063, ORG 100000001        o            5 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5162, ÚZ 103133063, ORG 100000001      o            1 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5162, ÚZ 103107609, ORG 100000001      o            1 tis. Kč
            na ORJ 140,  § 3299, pol. 5139, ÚZ 103533063, ORG 100000000        o          19 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5139, ÚZ 103133063, ORG 100000000      o            3 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5139, ÚZ 103107609, ORG 100000000      o            2 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5164, ÚZ 103533063, ORG 100000000      o          17 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5164, ÚZ 103133063, ORG 100000000      o            2 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5164, ÚZ 103107609, ORG 100000000      o            1 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5167, ÚZ 103533063, ORG 100000000      o        128 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5167, ÚZ 103133063, ORG 100000000       o          15 tis. Kč
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                                   § 3299, pol. 5167, ÚZ 103107609, ORG 100000000      o            8 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5173, ÚZ 103533063, ORG 100000000      o        377 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5173, ÚZ 103133063, ORG 100000000      o          45 tis. Kč
                                   § 3299, pol. 5173, ÚZ 103107609, ORG 100000000      o          23 tis. Kč

(C.14.) na ORJ 130,   § 3299, pol. 5162, ÚZ 103533063, ORG 
108000001        o         5   tis.  Kč 
                                  § 3299, pol. 5162, ÚZ 103133063, ORG 108000001     o          1    tis. Kč
                                  § 3299, pol. 5162, ÚZ 103103639, ORG 108000001    o          1    tis. Kč 
                                  § 3299, pol. 5137, ÚZ 103533063, ORG 
108000001         o                6    tis. Kč 
                                  § 3299, pol. 5137, ÚZ 103133063, ORG 
108000001         o                1    tis. Kč  
                                  § 3299, pol. 5137, ÚZ 103103639, ORG 
108000001         o                1    tis. Kč 

            na ORJ 135, § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, ORG 
108000000          o           854   tis. Kč 
                                  § 3299, pol. 5011, ÚZ 103133063, ORG 
108000000         o             101   tis. Kč  
                                  § 3299, pol. 5011, ÚZ 103103639, ORG 
108000000         o               51   tis. Kč 
                                  § 3299, pol. 5031, ÚZ 103533063, ORG 
108000000         o             215   tis. Kč 
                                  § 3299, pol. 5031, ÚZ 103133063, ORG 
108000000         o               26   tis. Kč  
                                  § 3299, pol. 5031, ÚZ 103103639, ORG 
108000000         o               13   tis. Kč 
                                  § 3299, pol. 5032, ÚZ 103533063, ORG 
108000000         o              77    tis. Kč 
                                  § 3299, pol. 5032, ÚZ 103133063, ORG 
108000000         o              10    tis. Kč  
                                  § 3299, pol. 5032, ÚZ 103103639, ORG 
108000000         o                5    tis. Kč 
                                  § 3299, pol. 5021, ÚZ 103533063, ORG 
108000000         o             929   tis. Kč 
                                  § 3299, pol. 5021, ÚZ 103133063, ORG 
108000000         o             110   tis. Kč  
                                  § 3299, pol. 5021, ÚZ 103103639, ORG 
108000000         o               55   tis. Kč 
                                  § 3299, pol. 5424, ÚZ 103533063, ORG 
108000000         o             77     tis. Kč 
                                  § 3299, pol. 5424, ÚZ 103133063, ORG 
108000000         o             10     tis. Kč 
                                  § 3299, pol. 5424, ÚZ 103103639, ORG 
108000000         o               5     tis. Kč  

             na ORJ 140, § 3299, pol. 5139, ÚZ 103533063, ORG 
108000001           o              47   tis. Kč 
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                                  § 3299, pol. 5139, ÚZ 103133063, ORG 
108000001           o                6    tis. Kč  
                                  § 3299, pol. 5139, ÚZ 103103639, ORG 
108000001           o                3    tis. Kč 
                                  § 3299, pol. 5164, ÚZ 103533063, ORG 
108000001           o              15    tis. Kč 
                                  § 3299, pol. 5164, ÚZ 103133063, ORG 
108000001           o                2    tis. Kč  
                                  § 3299, pol. 5164, ÚZ 103103639, ORG 
108000001           o                1    tis. Kč 
                                  § 3299, pol. 5167, ÚZ 103533063, ORG 
108000001           o               31   tis. Kč 
                                  § 3299, pol. 5167, ÚZ 103133063, ORG 
108000001           o                4    tis. Kč  
                                  § 3299, pol. 5167, ÚZ 103103639, ORG 
108000001           o                2    tis. Kč 
                                  § 3299, pol. 5169, ÚZ 103533063, ORG  
108000001          o          1 104   tis. Kč 
                                  § 3299, pol. 5169, ÚZ 103133063, ORG 
108000001           o             130   tis. Kč  
                                  § 3299, pol. 5169, ÚZ 103103639, ORG 
108000001           o               65   tis. Kč 
                                  § 3299, pol. 5173, ÚZ 103533063, ORG 
108000001           o                 7   tis. Kč 
                                  § 3299, pol. 5173, ÚZ 103133063, ORG 
108000001           o                 1   tis. Kč  
                                  § 3299, pol. 5173, ÚZ 103103639, ORG 
108000001           o                 1   tis. Kč 
                                  § 3299, pol. 5175, ÚZ 103533063, ORG 
108000001           o               23   tis. Kč 
                                  § 3299, pol. 5175, ÚZ 103133063, ORG 
108000001           o                 3   tis. Kč  
                                  § 3299, pol. 5175, ÚZ 103103639, ORG 
108000001           o                 2   tis. Kč                               

- kapitálové výdaje 
na § 3639, pol. 6130, ÚZ 95, ORJ 137, org. 3155 o 169 tis. Kč (C.1.) 
(C.2.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7400 o 800 tis. Kč 
                               § 3522, pol. 6121, org. 6223 o 54 tis. Kč 
na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170 o 8 153 tis. Kč (B.1.) 

- neinvestiční transfery fyzickým osobám 
na § 3745, pol. 5493, ORJ 300 o 155 tis. Kč (C.4.) 

- investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 
na § 3745, pol. 6371, ORJ 300 o 75 tis. Kč (C.4.) 
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- investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 
na § 3713, pol. 6460, ORJ 190 o 100 tis. Kč (C.15.) 

- investiční transfery krajům 
na § 3713, pol. 6342, ORJ 190 o 45 tis. Kč (C.16.) 

z v y š u j e 

- financování 
na pol. 8115, , ÚZ 1070, ORJ 120 o 8 153 tis. Kč (B.1.) 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů městských obvodů 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 20 000 tis. Kč (E.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
na § 2321, pol. 5171 o 2 000 tis. Kč (C.2.) 
na § 3311, pol. 5169, ORJ 133 o 170 tis. Kč (C.3.) 
na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636, ORJ 300 o 230 tis. Kč (C.4.) 
                                                                  o 99 tis. Kč (C.5.) 
na § 3612, pol. 5199, ORJ 137 o 6 tis. Kč (C.6.) 
na § 3639, pol. 5901, ORJ 300, org. 107000000 o 581 tis. Kč (C.7.) 
na § 3639, pol. 5901, ORJ 260, org. 109000000 o 549 tis. Kč (C.8.) 
na § 5311, pol. 5139, ORJ 270 o 363 tis. Kč (C.9.) 
na § 3299, pol. 5169, ORJ 140 o 25 tis. Kč (C.10.) 
(C.11.) na ORJ 300, § 3719, pol. 5901, org. 113000000 o 851 tis. Kč 
                                                                                         o 2 135 tis. Kč 
na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 92000000 o 5 000 tis. Kč (C.12.) 
                                                   org. 100000000 o 1 000 tis. Kč (C.13.) 
                                                   org. 108000000 o 4 000 tis. Kč (C.14) 
na § 3713, pol. 5660, ORJ 190 o 100 tis. Kč (C.15.) 
na § 3713, pol. 5909, ORJ 190 o 45 tis. Kč (C.16.) 
  

- kapitálové výdaje 
na § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, ORJ 230, org. 3155 o 169 tis. Kč (C.1.) 
(C.2.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7342 o 800 tis. Kč 
                               § 6409, pol. 6901, org. 8064 o 54 tis. Kč 

s n i ž u j e 

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 20 000 tis. Kč 
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2) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 59 
Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpo čtové kázn ě spolku 
FC OSTRAVA-JIH, z.s. 
  
Usnesení číslo: 00457/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o prominutí odvodu uloženého Magistrátem města Ostravy                        
č. j. SMO/848554/18/ŠaS/Tis ze dne 2. 1. 2019 spolku FC OSTRAVA-JIH, zapsaný spolek,   
se sídlem Krasnoarmejců 2283/26a, PSČ 700 30  Ostrava - Zábřeh, IČO 70312966, ve výši  
500 000,- Kč  

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andrei Hoffmannové, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení na jeho zasedání          
dne 30.01.2019 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 30.01.2019
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 61 
Návrh na zm ěnu usnesení č. 00255/RM1822/5 ze dne 4. 12. 2018 (Návrh 
na převzetí projektu „Sportovní hala v Krásném Poli” 
  
Usnesení číslo: 00458/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) mění 
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  své usnesení č. 00255/RM1822/5 v bodě 10) ze dne 4. 12. 2018, kterým 

bere na vědomí návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného dlouhodobého majetku do evidence 
investičního odboru Magistrátu města Ostravy v celkové pořizovací hodnotě 408 980,00 Kč tak, 
že částku 408 980,00 Kč nahrazuje částkou 430 676,00 Kč 

  
2) mění 
  

své usnesení č. 00255/RM1822/5 v bodě 11) ze dne 4. 12. 2018, kterým 

rozhodla o přijetí nedokončeného dlouhodobého majetku do evidence investičního odboru 
Magistrátu města Ostravy v celkové pořizovací hodnotě 408 980,00 Kč tak, že částku           
408 980,00 Kč nahrazuje částkou 430 676,00 Kč  

  
3) mění 
  

své usnesení č. 00255/RM1822/5 v bodě 12) ze dne 4. 12. 2018, kterým 

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 tak, že částku 408 980,00 Kč nahrazuje částkou 430 676,00 Kč  

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 62 
Příprava projektu a podání žádosti o dotaci pro proje kt „Rozvoj rovného 
přístupu ke vzd ělávání ve m ěstě Ostrava III.” 
  
Usnesení číslo: 00459/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zahájením přípravy projektu a podáním žádosti o dotaci pro projekt „Rozvoj rovného přístupu 
ke vzdělávání ve městě Ostrava III.” v rámci výzvy č. 02_19_075 Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru školství a sportu 
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zajistit předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení  
v souladu s podmínkami výzvy č. 02_19_075 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj       
a vzdělávání 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 29.04.2019
 vedoucí odboru školství a sportu 
  
3) schvaluje 
  

v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 100 000 tis. Kč 

- v roce 2019: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 11 110 tis. Kč 

- v roce 2020: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 33 336 tis. Kč 

- v roce 2021: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši 33 334 tis. Kč 

- v roce 2022: 

na zajištění předfinancování projektu ve výši  22 220 tis. Kč, přičemž ve všech částkách        
je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 5 000 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
4) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru školství a sportu 

zajistit spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 
v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 30.12.2022
 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_VZ 12 
Veřejná zakázka „Polytechnické vzd ělávání v MŠ v ORP Ostrava”,         
poř. č. 285/2018 
  
Usnesení číslo: 00460/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zajištění 
polytechnického vzdělávání v mateřských školách v Ostravě v období školního roku           
od 1. 2. 2019 do 30. 6. 2020 v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. 
Sídlo: Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava      
IČO: 75125285 

za cenu nevýše přípustnou 1.621.500 Kč bez DPH 

  
 

RM_M 9 
Návrh na zm ěnu podmínek pro čerpání investi čního p říspěvku 
poskytnutého M ěstské nemocnici Ostrava, p říspěvková organizace,      
z Fondu pro rozvoj M ěstské nemocnice Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00461/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
40 

  
k usnesení č. 2412/ZM1418/37 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o změně podmínek pro čerpání investičního příspěvku poskytnutého na akci 
„Infuzní stacionář v budově Lékařské pohotovostní služby” Městské nemocnici Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava     
dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.01.2019
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 7 
Návrh na realizaci výb ěrového řízení pro poskytnutí transfer ů z rozpo čtu 
statutárního m ěsta Ostravy za ú čelem zabezpe čení prevence kriminality 
na rok 2019 
  
Usnesení číslo: 00462/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

návrh „Všeobecných podmínek výběrového řízení pro poskytnutí transferů z rozpočtu 
statutárního města Ostravy za účelem zabezpečení prevence kriminality na rok 2019” 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
2) rozhodla 
  

o vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města 
Ostravy  za účelem zabezpečení prevence kriminality na rok 2019  

  
3) ukládá 
  

vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
informovat starosty městských obvodů, ředitele příspěvkových organizací města a ředitele 
Městské policie Ostrava o rozhodnutí dle bodu 2) tohoto usnesení a schválení dle bodu 1) tohoto 
usnesení  

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 15.02.2019
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 15 
Finanční zapojení statutárního m ěsta Ostravy na vým ěnu kotl ů na území 
města Ostravy v letech 2019 – 2023 
  
Usnesení číslo: 00463/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o finančním zapojení statutárního města Ostravy na výměnu kotlů na území města Ostravy      
v letech 2019 - 2023 
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2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
zaslat Moravskoslezskému kraji informaci o finančním zapojení statutárního města Ostravy        
na výměnu kotlů na území města v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 15.02.2019
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 
zapracovat do návrhu rozpočtu v letech 2020 - 2023 každoročně částku 10 mil. Kč na účel 
uvedený v bodě 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 31.10.2019
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 38 
Poskytnutí ú čelových neinvesti čních transfer ů z Fondu pro d ěti 
ohrožené zne čištěním ovzduší na spolufinancování ozdravných pobyt ů 
městskými obvody Moravská Ostrava a P řívoz, Stará B ělá, Michálkovice 
a Mariánské Hory a Hulváky v rámci dota čního programu 
Moravskoslezského kraje „Ozdravné pobyty pro d ěti p ředškolního v ěku 
(ŽPZ/04/2018)“ 
  
Usnesení číslo: 00464/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 
ve výši 4.193.000 Kč městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na spolufinancování 
ozdravných pobytů z dotačního programu Moravskoslezského kraje “Ozdravné pobyty pro děti 
předškolního věku (ŽPZ/04/2018)” dle přílohy č. 1, 5 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 
ve výši 750.000 Kč městskému obvodu Stará Bělá na spolufinancování ozdravných pobytů         
z dotačního programu Moravskoslezského kraje „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku 
(ŽPZ/04/2018)” dle přílohy č. 2, 6 a důvodové zprávy předloženého materiálu 
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3) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 
ve výši 368.800 Kč městskému obvodu Michálkovice na spolufinancování ozdravných pobytů  
z dotačního programu Moravskoslezského kraje „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku 
(ŽPZ/04/2018)” dle přílohy č. 3, 7 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 
ve výši 540.000 Kč městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky na spolufinancování 
ozdravných pobytů z dotačního programu Moravskoslezského kraje „Ozdravné pobyty pro děti 
předškolního věku (ŽPZ/04/2018)” dle přílohy č. 4, 8 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
5) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

u města Ostravy 

- zvyšuje financování 
pol. 8115, ÚZ 1010, ORJ 120 ................................................. o 5 852 tis. Kč 

- zvyšují se převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1010, ORJ 120, ORG 502 .................. o 4 193 tis. Kč 
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1010, ORJ 120, ORG 508 ..................... o 750 tis. Kč 
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1010, ORJ 120, ORG 516 ..................... o 369 tis. Kč 
§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1010, ORJ 120, ORG 510 ..................... o 540 tis. Kč 

u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, ORG 502 ................................. o 4 193 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 
§ xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 1010 ................................................... o 4 193 tis. Kč 

u městského obvodu Stará Bělá 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, ORG 508 .................................... o 750 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 
§ xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 1010 ...................................................... o 750 tis. Kč 
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u městského obvodu Michálkovice 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, ORG 516 .................................... o 369 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 
§ xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 1010 ...................................................... o 369 tis. Kč 

u městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, ORG 510 .................................... o 540 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 
§ xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 1010 ...................................................... o 540 tis. Kč 

  
6) ukládá 
  

odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 5) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka „Plán ÚSES správního obvodu ORP Ostrav a”,          
poř. č. 255/2018 
  
Usnesení číslo: 00465/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování Plánu 
územního systému ekologické stability krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností 
Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Atregia s.r.o. 
se sídlem: Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina 
IČO: 02017342 

za cenu nejvýše přípustnou 1 027 849,- Kč bez DPH 
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RM_M 33 
Návrh na uzav ření „Smlouvy o z řízení služebnosti” v souvislosti       
se stavbou „Ve řejný prostor mezi KB a bývalou bankou UNION,         
ul. Nádražní” 
  
Usnesení číslo: 00466/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o  uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Veřejný prostor mezi KB 
a bývalou bankou UNION, ul. Nádražní” mezi vlastníkem: 
Komerční banka a.s. 
Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 939, PSČ 114 07 
zastoupená Mgr. Radimem Ščamborou na základě plné moci 
a Ing. Janem Strakou 
IČO: 45317054 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 34 
Návrh na uzav ření „Smluv o z řízení služebností” v souvislosti         
se stavbou „Kanalizace Folvarek, II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 00467/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

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

o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace Folvarek, II. 
etapa” mezi vlastníkem: 
xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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 vlastníky: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxx 
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. xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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: 
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xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 41 
Uzavření smlouvy o poskytování poradenství se spole čností 
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. pro rok 2 019 
  
Usnesení číslo: 00468/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o  poskytování poradenství a konzultací se společností HaskoningDHV 
Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČO: 45797170      
s celkovou maximální výší plnění do 200.000,- Kč vč. DPH za kalendářní rok 2019 dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 43 
Návrh na uzav ření „Smlouvy o poskytnutí finan ční náhrady            
za odstran ěné stromy” v souvislosti se stavbou „Prodloužení sb ěrače B 
do Radvanic” 
  
Usnesení číslo: 00469/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o  uzavření „Smlouvy o poskytnutí finanční náhrady za odstraněné stromy”  v souvislosti        
se stavbou „Prodloužení sběrače B do Radvanic” mezi vlastníkem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 44 
Sportovní hala - Sokolovna Svinov - návrh dodatku č. 1 
  
Usnesení číslo: 00470/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3112/2018/OI/VZKÚ ze dne 17. 09. 2018 
na realizaci stavby „Sportovní hala - Sokolovna Svinov” mezi objednatelem Statutárním 
městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a zhotovitelem: 

Stavos Stavba a.s., U Studia 3189/35, Ostrava - Zábřeh, 700 30  IČO: 44739494 

kterým se rozšiřuje předmět plnění díla a zvyšuje cena díla 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce rozvoden VN 22 kV areálu MNO 
(PD+IČ+AD)“ po ř. č. 276/2018 
  
Usnesení číslo: 00471/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zhotovení 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (včetně výkonu inženýrské 
činnosti)     a   zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (včetně autorského 
dozoru po dobu realizace stavby) spínací stanice a rekonstrukce rozvoden Městské nemocnice 
Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

PROJEKTA NOVA s.r.o. 
IČO: 253 54 787 
se sídlem: Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava 

za cenu nejvýše přípustnou: 795.000,- Kč bez DPH  
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RM_VZ 2 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a uzav ření smlouvy 
příkazní na zajišt ění technického dozoru stavby ORG 6215 
Rekonstrukce energetického hospodá řství Lé čebny dlouhodob ě 
nemocných v Ostrav ě - Radvanicích 
  
Usnesení číslo: 00472/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
06 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy příkazní v souvislostí se stavbou 
ORG 6215 Rekonstrukce energetického hospodářství Léčebny dlouhodobě nemocných           
v Ostravě - Radvanicích se společností INKOS OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 
Ostrava, IČO: 48394637, za cenu nejvýše přípustnou 240.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu  

  
 

RM_VZ 3 
Návrh na zadání ve řejné zakázky malého rozsahu a uzav ření smlouvy        
o dílo pro stavbu „Modernizace řídících systém ů na čerpacích stanicích 
odpadních vod, I. etapa - PD” 
  
Usnesení číslo: 00473/RM1822/8 

(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 „Modernizace řídících systémů 
na čerpacích stanicích odpadních vod, I. etapa” dle přílohy č.1 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu se společností: 

QLine a.s. 

se sídlem: Varenská 3101/49, 700 42 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČO: 25869302 

za cenu nejvýše přípustnou 154.000,00 Kč bez DPH 
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RM_VZ 5 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace Mariánské Hor y a Hulváky -
ul. Kremli čkova”, po ř. č. 271/2018 
  
Usnesení číslo: 00474/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Rekonstrukce kanalizace Mariánské Hory a Hulváky, SO 04 ul. Kremličkova”                 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

KARO inženýrské sítě s.r.o. 
se sídlem: Železárenská 1267/21, 709 00 Ostrava 
IČO: 26826470 

za cenu nejvýše přípustnou 3.685.562,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka „Vodohospodá řské stavby (TD)”, po ř. č. 291/2018 
  
Usnesení číslo: 00475/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53          
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na výkon dozoru 
v oblasti projektové přípravy vodohospodářských staveb na území města Ostravy a výkon 
odborného technického dozoru stavebníka při jejich realizaci, v rozsahu předloženého materiálu

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 

členové: 
1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 
2. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
3. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 
4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
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náhradníci: 
1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
3. Ing. Pavel Hojgr - odbor investiční 
4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.04.2019
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  
4) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.04.2019
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka „Dopln ění VO Hvězdná”, po ř. č. 292/2018 
  
Usnesení číslo: 00476/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Doplnění veřejného osvětlení Hvězdná”, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 

ELZA-ELEKTRO, s.r.o. 
se sídlem: Výstavní 3132/14a, 709 00 Ostrava 
IČO: 25395521 

za cenu nejvýše přípustnou 562.088,48 Kč bez DPH 
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RM_VZ 11 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul . Moravská”, 
poř. č. 301/2018 
  
Usnesení číslo: 00477/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,        
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby „Rekonstrukce vodovodu        
a kanalizace ul. Moravská” v rozsahu dle předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 
2. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
4. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční 
5. Ing. David Kutý, MBA - Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
6. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
3. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 
4. Ing. Petr Noga - odbor investiční 
5. Ing. Petr Gelnar - Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.07.2019
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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4) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.07.2019
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_M 6 
Povolení výjimky ze stavební uzáv ěry kolem SDD „Kutací jáma č. 7”       
v k. ú. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00478/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti ve stavební uzávěře stanovené územním 
rozhodnutím č. 152/2000 vydaným Magistrátem města Ostravy, odborem stavebně správním 
dne 07.08.2000 pod č. j. Správ./ÚSŘ/3743-55/99/Kov pro území vymezené bezpečnostním 
pásmem starého důlního díla „Kutací jáma č. 7“ v k. ú. Slezská Ostrava, a to za účelem umístění 
a realizace části stavby „Krmná zvířata, archiv + zázemí personálu” zasahující do stavební 
uzávěry dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 17 
Předchozí souhlas rady m ěsta k nabytí nemovitostí do majetku m ěsta 
  
Usnesení číslo: 00479/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k nabytí: 

• části pozemku parc. č. 592/1 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, nově označená                
dle geometrického plánu č. 4744-89/2018 jako pozemek parc. č. 592/3 o výměře 
479 m2, pro městský obvod Třebovice 
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2) nevydává 
  

- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k nabytí: 

• stavby garáže stojící na pozemku parc. č. 2422/39 v k. ú. Martinov ve Slezsku, 
pro městský obvod Martinov 

  
 

RM_M 45 
Návrhy na po řízení změny Územního plánu Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00480/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

• rozhodnout nepořídit změnu Územního plánu Ostravy u návrhů č. 220, 222A, 226, 228, 
231, 232A dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 
  
• rozhodnout pořídit změnu Územního plánu Ostravy u návrhů č. 218, 219, 221, 222B, 223, 
224, 225, 227, 229, 230, 232B dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

podmínit pořízení změny Územního plánu Ostravy částečnou úhradou nákladů na její 
zpracování u položek č. 218, 219, 221, 222B, 223, 224, 225, 227, 229, 232B dle důvodové 
zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí materiál o pořízení změny Územního plánu Ostravy 
dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení společně s materiálem o pořízení změny Územního plánu 
Ostravy dle usnesení Rady města Ostravy č. 10347/RM1418/138 ze dne 02.10.2018 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 30.01.2019
 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
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RM_M 63 
Žádost o stanovisko k prodeji pozemk ů pod garážemi 
  
Usnesení číslo: 00481/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

žádost městského obvodu Hrabová o stanovisko k prodeji pozemků pod garážemi,             
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit text odpovědi na žádost městského obvodu Hrabová, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
3) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 
předložit materiál zastupitelstvu města, dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 30.01.2019
 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
  

 
RM_M 60 
Ujednání o cen ě, dohoda o poskytování záloh a diagram na dodávku        
a odběr tepla - vše pro rok 2019 
  
Usnesení číslo: 00482/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření ujednání o ceně, dohod o poskytování záloh za odběr tepelné energie                 
a diagramů  na dodávku a   odběr  tepla - vše pro rok 2019 - s Veolia Energie ČR, a. s.,       
28. října 3337/7, Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 45193410, dle příloh č. 1 
a 2  předloženého  materiálu 
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RM_VZ 4 
Veřejná zakázka „Revize plynových, tlakových a tepelný ch zařízení”, 
poř. č. 294/2018 
  
Usnesení číslo: 00483/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na provádění servisní 
činnosti, kontroly a revize vyhrazených plynových, tlakových a tepelných zařízení umístěných 
v jednotlivých objektech statutárního města Ostravy v období od 01. 02. 2019 do 31. 12. 2019, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

IGB Holding, a.s. 
se sídlem: Stodolní 851/4, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
IČO: 60792434 

za cenu nejvýše přípustnou 576.123,- Kč bez DPH  

  
 

RM_VZ 9 
Veřejná zakázka „Ostravou na alternativní pohon II”, p oř. č. 136/2018 
  
Usnesení číslo: 00484/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 00035/RM1822/3 
  
Rada města 
  
1) zrušuje 
  

dle ust. § 127, odst. 1, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, zadávací řízení na dodávku 20 ks nových vozidel na alternativní pohon v rámci projektu 
„Ostravou na alternativní pohon II” ve všech částech, z důvodu uvedeného v předloženém 
materiálu 
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RM_M 10 
Volba p řísedících Okresního soudu v Ostrav ě a vzdání se funkce 
přísedícího Okresního soudu v Ostrav ě 
  
Usnesení číslo: 00485/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na zvolení stávajících přísedících 

1. pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
2. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
3. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
4. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené panem Ing. Vladimírem Cigánkem (ODS), 
5. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
6. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxx, místo výkonu 
práce Ostrava, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
7. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
8. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
9. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
10. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  
2) bere na vědomí 
  

oznámení stávajícího přísedícího Okresního soudu v Ostravě pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o vzdání se funkce přísedícího 
zastupitelstvu města 
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3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 30.01.2019
 vedoucí odboru vnitřních věcí 
  

 
RM_M 26 
Návrh sazebníku úhrad náklad ů za poskytování informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb. o svobodném p řístupu k informacím, ve zn ění pozd ějších 
předpis ů, pro ú četní období roku 2019 
  
Usnesení číslo: 00486/RM1822/8 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

pro účetní období roku 2019 sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

 

 


