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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 22.01.2019  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

00487/RM1822/9 RM_M 0 Schválení programu 9. schůze rady města konané 
dne 22.01.2019 

35 

00488/RM1822/9 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

28 

00489/RM1822/9 RM_M 30 Souhlas s přípravou a podáním žádosti o dotaci           
z dotačního programu Podpora dobrovolných 
aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní 
Agendy 21 pro rok 2019 na projekt „Poruba myslí 
na budoucnost“ 

50 

00490/RM1822/9 RM_M 38 Návrh na podání žádosti o dotaci z programu 
INTERREG V-A Slovenská republika - Česká 
republika pro projekt “Spoznajme sa navzájom” 

50 

00491/RM1822/9 RM_M 28 Návrh na zvýšení počtu zaměstnanců Městské 
policie Ostrava – asistentů prevence kriminality 

25 

00492/RM1822/9 RM_M 29 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu psa k výkonu 
služby u Městské policie Ostrava 

25 

00493/RM1822/9 RM_M 31 Návrh na poskytnutí finančního daru Nadaci OKD 
se sídlem Karola Śliwky 149/17, 733 01 Karviná, 
IČO: 27832813 ve výši 325.000,- Kč na sbírku                 
ve prospěch rodin pozůstalých po neštěstí na dole 
ČSM v Karviné dne 20. 12. 2018 

01 

00494/RM1822/9 RM_M 32 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty           
Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora,                 
a Mgr. Zuzany Bajgarové, náměstkyně primátora, 
do Francie (Cannes) ve dnech 11.-14.03.2019 

01 

00495/RM1822/9 RM_M 48 Žádost Vladimíra Krajniaka o prominutí dluhu 
vůči statutárnímu městu Ostrava vzniklého 
odtahem vozidla tvořícího překážku provozu              
na pozemní komunikaci 

28 

00496/RM1822/9 RM_M 49 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění          
a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn           
a doplňků 

28 

00497/RM1822/9 RM_M 51 Smart Innovation Center, s.r.o. - “skelet”, aktuální 
vývoj 

28 

00498/RM1822/9 RM_M 39 Zapojení statutárního města Ostravy do projektu 
“NABASPA” v rámci programu HORIZON2020 

38 

00499/RM1822/9 RM_M 35 Objednávka opravy výsadeb poničených 
vandalismem v rámci projektů “Izolační zeleň 
města Ostrava - projekt 01”, “Izolační zeleň města 
Ostrava - projekt 02” a “Izolační zeleň města 
Ostrava - projekt 03” 

38 

00500/RM1822/9 RM_M 45 Souhlas zřizovatele s nabytím nemovitosti                
pro Zoologickou zahradu a botanický park 

38 
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Ostrava, příspěvkovou organizaci 
00501/RM1822/9 RM_M 40 Připojování kamer městského integrovaného 

kamerového systému na rozvody veřejného 
osvětlení 

09 

00502/RM1822/9 RM_MZP 1 Návrh na nabytí hmotné nemovité věci v k.ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava 

08 

00503/RM1822/9 RM_M 5 Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc             
v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

08 

00504/RM1822/9 RM_M 10 Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, návrh na záměr města prodat 
pozemky v k. ú. Hošťálkovice a návrh na záměr 
města neprodat část pozemku v k. ú. 
Hošťálkovice, vše obec Ostrava 

08 

00505/RM1822/9 RM_M 12 Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc            
v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

00506/RM1822/9 RM_M 13 Návrh na souhlas s umístěním stavby “Napojení 
ulice Newtonova na ul. Sokolská tř.” 

08 

00507/RM1822/9 RM_M 14 Návrh na záměr města neprodat části pozemků           
(k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) 

08 

00508/RM1822/9 RM_M 21 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 
kabelového vedení VN a optické infrastruktury               
a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 

08 

00509/RM1822/9 RM_M 24 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu 
reklamních vitrín v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 

08 

00510/RM1822/9 RM_M 26 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě           
o využívání sportoviště 

08 

00511/RM1822/9 RM_M 27 Předchozí souhlas rady města s uzavřením 
smlouvy o výpůjčce na část pozemku v k.ú. 
Martinov, obec Ostrava pro městský obvod 
Martinov Předchozí souhlas rady města                    
s uzavřením smlouvy o nájmu prostor sloužících            
k podnikání v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava pro městský obvod Moravská Ostrava             
a Přívoz 

08 

00512/RM1822/9 RM_M 44 Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Slezská 
Ostrava, Zábřeh nad Odrou a Zábřeh-VŽ, obec 
Ostrava 

08 

00513/RM1822/9 RM_M 50 Návrh na ukončení nájmu prostoru sloužícího               
k podnikání v budově na ul. Vojanova 1a), 
Ostrava-Moravská Ostrava 

08 

00514/RM1822/9 RM_M 17 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění          
a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 11/2018, 
kterou se vydává cenová mapa stavebních 
pozemků města Ostravy č. 19 

07 
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00515/RM1822/9 RM_M 36 Úprava rozpočtu 07 
00516/RM1822/9 RM_M 37 Návrh na poskytnutí finančního daru 07 
00517/RM1822/9 RM_M 7 Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE 

ARÉNA, a.s., o uzavření dodatku č. 3                          
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy             
na Stavební úpravy Městského stadionu 

45 

00518/RM1822/9 RM_M 25 Obecně závazná vyhláška č. .../2019, kterou          
se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2018, 
kterou se stanoví školské obvody základních škol 
zřízených zastupitelstvy městských obvodů 
statutárního města Ostravy 

91 

00519/RM1822/9 RM_M 43 Oznámení o odstoupení od smlouvy č. 
2925/2018/ŠaS - projekt Winter Classic Ostrava 
2019 

91 

00520/RM1822/9 RM_M 2 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů            
do vlastnictví právnické osoby Městská 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 
00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 
Ostrava - Moravská Ostrava 

40 

00521/RM1822/9 RM_M 8 Žádost VŠB-TUO o prominutí odvodu za porušení 
rozpočtové kázně 

87 

00522/RM1822/9 RM_M 9 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí víceleté dotace v oblasti 
kultury - hudební a scénické umění uzavřené                  
s Divadelní společností Petra Bezruče s.r.o. 

87 

00523/RM1822/9 RM_M 41 Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury “30 let 
od sametové revoluce - 30 let svobodné tvorby” 

87 

00524/RM1822/9 RM_M 3 Návrh na poskytnutí finančního daru za účelem 
podpory vzdělávací akce “Diabetologický                     
a podiatrický den 2019” právnické osobě Naděje 
pro každého z.s. 

86 

00525/RM1822/9 RM_M 34 Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních 
účelových dotací pro rok 2019 a víceletých 
neinvestičních účelových dotací na období 2019 - 
2022 v oblastech sociální péče a protidrogové 
prevence 

86 

00526/RM1822/9 RM_M 18 Poskytnutí bezúročné zápůjčky za účelem 
předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci 
dotačního programu “Kotlíkové dotace v 
Moravskoslezském kraji” 

80 

00527/RM1822/9 RM_M 19 Uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního 
příspěvku s Nadací O2 

80 

00528/RM1822/9 RM_M 46 Informace o projektu “Výzkum vlivu urbanizace 
města Ostravy na hnízdní ekologii ptáků” 

80 

00529/RM1822/9 RM_M 47 Informace o vyhodnocení účinnosti obecně 
závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou se upravuje 
trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů 

80 
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00530/RM1822/9 RM_M 1 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 2791/2018/OI/VZKÚ na realizaci stavby 
“Hasičská zbrojnice Pustkovec” 

05 

00531/RM1822/9 RM_M 4 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí            
o realizaci přeložky distribučního zařízení 
elektrické energie v souvislosti se stavbou ORG 
8216 Nové lauby 

05 

00532/RM1822/9 RM_M 15 Návrh na uzavření “Nájemní smlouvy” v 
souvislosti se stavbou “Cyklostezka Y Průmyslova 
Baarova” 

05 

00533/RM1822/9 RM_M 16 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”           
v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek, II. 
etapa” 

05 

00534/RM1822/9 RM_M 20 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 
č.0121/2018/OI/VZKÚ ke stavbě “Rekonstrukce 
kanalizace ul. Hájkova” 

05 

00535/RM1822/9 RM_M 22 Návrh na uzavření smluv o převzetí práv                      
a povinností ze správních rozhodnutí a smluv    
o převodu projektových dokumentací a postoupení 
licencí 

05 

00536/RM1822/9 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Rekonstrukce objektu Husova 
7”, poř.č. 296/2018 

05 

00537/RM1822/9 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Voliéra kondora královského 
II.”, poř. č. 259/2018 

05 

00538/RM1822/9 RM_M 52 Návrh na prominutí odvodu a penále 
Římskokatolické farnosti Ostrava - Hrušov 
poskytnuté neinvestiční dotace na zachování                
a obnovu kulturní památky z rozpočtu statutárního 
města Ostrava 

89 

00539/RM1822/9 RM_M 53 Změna legislativy 89 
00540/RM1822/9 RM_MZP 2 Návrh na úpravu funkčních míst odboru školství               

a sportu Magistrátu města Ostravy k 1.2.2019 
36 

00541/RM1822/9 RM_M 42 Smlouva o zabezpečení odborné praxe studentů 
vzdělávacích institucí 

36 

00542/RM1822/9 RM_M 11 Návrh na darování výpočetní techniky Obchodní 
akademii, Ostrava-Poruba, p.o., Polská 1543/6, 
708 00 Ostrava-Poruba, IČO:00602094 

84 

00543/RM1822/9 RM_M 23 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

84 

00544/RM1822/9 RM_M 33 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích                 
v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 
sousedních nemovitostí 

84 

00545/RM1822/9 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Provozování veřejných toalet            
a úklid místností - Terminál Hranečník”, poř. č. 
298/2018 

84 

00546/RM1822/9 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Ostraha Útulku pro psy”, poř. č. 
295/2018 

84 

 



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 6/57 
  

00547/RM1822/9 RM_VZ 5 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na údržbu 
zeleně v roce 2019 v rámci projektu “Zelená osa 
Vítkovic” 

84 

 
Materiály, které byly staženy : 
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_M 6 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc              
v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 

08 

 RM_M 54 Návrh: “Podmínky Programu na zachování                     
a obnovu kulturních památek z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2019”, včetně 
jeho vyhlášení 

89 

 RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na provádění kontrol, servis, dodávky věcných 
prostředků požární ochrany a zařízení                        
pro zásobování požární vodou pro objekty                    
ve správě SMO, hospodářské správy 

84 
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RM_M 0 
Schválení programu 9. sch ůze rady m ěsta konané dne 22.01.2019 
  
Usnesení číslo: 00487/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 9. schůze rady města konané dne 22.01.2019 

  
 

RM_VH 1 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00488/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 
obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO: 259 11 368, se sídlem 
Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava, jejímž jediným akcionářem je statutární město 
Ostrava 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

skončení funkčního období člena představenstva obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, 
a.s., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
dnem 28.01.2019 

  
2) volí 
  

do funkce člena představenstva obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
s účinností od 29.01.2019 

  
3) schvaluje 
  

členovi představenstva obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 
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RM_M 30 
Souhlas s p řípravou a podáním žádosti o dotaci z dota čního programu 
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného  rozvoje a místní 
Agendy 21 pro rok 2019 na projekt „Poruba myslí na budoucnost“ 
  
Usnesení číslo: 00489/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahájení přípravy projektu „Poruba myslí na budoucnost“ ke spolufinancování z dotačního 
programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 
pro rok 2019 

  
2) souhlasí 
  

s podáním žádosti o dotaci pro projekt „Poruba myslí na budoucnost“ z dotačního programu 
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2019  

  
3) žádá 
  

městský obvod Poruba 
o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti dotaci
a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami 
dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní 
Agendy 21 pro rok 2019 v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně
o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA, T: 25.01.2019
 starosta městského obvodu Poruba 
  
4) žádá 
  

městský obvod Poruba 
o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu uvedeného v bodě 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA, T: 25.01.2019
 starosta městského obvodu Poruba 
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RM_M 38 
Návrh na podání žádosti o dotaci z programu INTERRE G V-A Slovenská 
republika - Česká republika pro projekt “Spoznajme sa navzájom” 
  
Usnesení číslo: 00490/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s přípravou a podáním žádosti o dotaci z programu INTERREG V-A Slovenská republika -
Česká republika pro projekt “Spoznajme sa navzájom” 

  
2) žádá 
  

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako nositele projektu 
o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci
a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami Fondu 
malých projektů Regionu Bílé Karpaty programu INTERREG V-A Slovenská republika -
Česká republika v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení 
žádosti o dotaci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.01.2019
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
3) žádá 
  

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 30.06.2020
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
4) souhlasí 
  

s uzavřením Dohody o spolupráci partnerů na malém projektu “Spoznajme sa navzájom” 
realizovaného z prostředků programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 
mezi Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a Městem 
Čadca za účelem podání žádosti a realizace projektu “Spoznajme sa navzájom” dle důvodové 
zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 28 
Návrh na zvýšení po čtu zam ěstnanc ů Městské policie Ostrava –
asistent ů prevence kriminality 
  
Usnesení číslo: 00491/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zvýšení počtu zaměstnanců Městské policie Ostrava – asistentů prevence kriminality 
ze současných 6 na 10 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 29 
Návrh na uzav ření smlouvy o nájmu psa k výkonu služby u M ěstské 
policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00492/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o nájmu psa k výkonu služby u Městské policie Ostrava a o uzavření smlouvy o nájmu psa 
s pronajímatelem xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx , bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 31 
Návrh na poskytnutí finan čního daru Nadaci OKD se sídlem Karola 
Śliwky 149/17, 733 01 Karviná, I ČO: 27832813 ve výši 325.000,- K č

na sbírku ve prosp ěch rodin poz ůstalých po nešt ěstí na dole ČSM 
v Karviné dne 20. 12. 2018 
  
Usnesení číslo: 00493/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí finančního daru  Nadaci OKD se sídlem  Karola Śliwky 149/17, 
733 01, Karviná, IČO: 27832813 ve výši 325.000,- kč na sbírku  ve prospěch  rodin 
pozůstalých po neštěstí na dole ČSM v Karviné dne 20.12.2018 a o uzavření darovací 
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smlouvy  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- zvýší  neinvestiční transfery 
na § 3900, pol. 5229, ORJ 221 o 325  tis. Kč 

- sníží rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o  325 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 32 
Návrh na schválení zahrani ční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, 
MBA, primátora, a Mgr. Zuzany Bajgarové, nám ěstkyn ě primátora, 
do Francie (Cannes) ve dnech 11.-14.03.2019 
  
Usnesení číslo: 00494/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

zahraniční pracovní cestu Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, a Mgr. Zuzany 
Bajgarové, náměstkyně primátora, do Francie (Cannes) ve dnech 11.-14.03.2019 za účelem 
účasti na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2019 

  
2) schvaluje 
  

úhradu finančních nákladů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
předpisů 
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3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, a náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 02.04.2019
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_M 48 
Žádost Vladimíra Krajniaka o prominutí dluhu v ůči statutárnímu m ěstu 
Ostrava vzniklého odtahem vozidla tvo řícího p řekážku provozu
na pozemní komunikaci 
  
Usnesení číslo: 00495/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
částečně vyhovět žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jakožto fyzické osoby podnikající pod obchodním jménem 
Vladimír Krajniak-Produkčná agentura V.K.V.F., sídlo: Rozvodná 11, Bratislava III, 831 01, 
Bratislava – Nové Mesto, poštovní adresa: Lovinského 18, 811 04 Bratislava, Slovenská 
republika, IČO:  17464234, ze dne 10.1.2019 uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu o 
prominutí celého jeho dluhu (tj. 65 900,-Kč s případným příslušenstvím) vůči statutárnímu 
městu Ostrava vzniklého odtahem vozidla tovární značky ŠKODA, registrační značky BA 
934SA, kódu VIN: TMBNB46Y9Y3007723, zmíněný dluh jmenovanému žadateli prominout 
ve výši odpovídající nákladům za umístění vozidla na střeženém odtahovém parkovišti 
s případným příslušenstvím, tj. ve výši 64 400,-Kč s případným příslušenstvím, a za tím 
účelem rozhodnout o učinění ,,Prohlášení věřitele o prominutí dluhu s případným 
příslušenstvím dle § 1995 občanského zákoníku“  dle přílohy  č. 2 předloženého materiálu s 
úpravou  

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 30.01.2019
 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 49 
Návrh obecn ě závazné vyhlášky, kterou se m ění a dopl ňuje obecn ě 
závazná vyhláška č. 14/2013, Statut m ěsta Ostravy, ve zn ění pozd ějších 
změn a dopl ňků 
  
Usnesení číslo: 00496/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 
14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 30.01.2019
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  
RM_M 51 
Smart Innovation Center, s.r.o. - “skelet”, aktuáln í vývoj 
  
Usnesení číslo: 00497/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
vzít na vědomí, že statutární město Ostrava nadále vede jednání 
se společností Smart Innovation Center, s.r.o., IČO: 65409574, se sídlem: Purkyňova 648/125, 
Medlánky, 612 00 Brno 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit návrh dle bodu 1)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 30.01.2019
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 39 
Zapojení statutárního m ěsta Ostravy do projektu “NABASPA” v rámci 
programu HORIZON2020 
  
Usnesení číslo: 00498/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zapojením statutárního města Ostravy do projektu “NABASPA” v rámci programu 
HORIZON2020 

  
 

RM_M 35 
Objednávka opravy výsadeb poni čených vandalismem v rámci projekt ů 
“Izola ční zeleň města Ostrava - projekt 01”, “Izola ční zeleň města 
Ostrava - projekt 02” a “Izola ční zeleň města Ostrava - projekt 03” 
  
Usnesení číslo: 00499/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o vystavení objednávky na opravu výsadeb poničených vandalismem v rámci projektů 
“Izolační zeleň města Ostrava - projekt 01”, “Izolační zeleň města Ostrava - projekt 02”
a “Izolační zeleň města Ostrava - projekt 03” pro zhotovitele společnost AWT Rekultivace a.s., 
Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá, IČO: 47676175 

za cenu nejvýše přípustnou: 187 060 Kč bez DPH 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru strategického rozvoje 
k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 27.02.2019
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_M 45 
Souhlas z řizovatele s nabytím nemovitosti pro Zoologickou zah radu
a botanický park Ostrava, p říspěvkovou organizaci 
  
Usnesení číslo: 00500/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

v souladu s Čl. IX odst. 2 písm. a) zřizovací listiny ze dne 22. 5. 2014 Zoologické zahrady 
a botanického parku Ostrava, příspěvkové organizace, IČ: 00373249, se sídlem 
Michálkovická  197, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, ve znění jejího Dodatku č. 10 s 
nabytím nemovité věci ”Přístavba zádveří k pavilonu slonů, přístřešek a opěrná gabionová 
stěna” na pozemku parc. č. 5331/4 a č. 5331/1  v k. ú. Slezská Ostrava v areálu Zoo Ostrava 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 40 
Připojování kamer m ěstského integrovaného kamerového systému 
na rozvody ve řejného osv ětlení 
  
Usnesení číslo: 00501/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

možnost připojování kamer městského integrovaného kamerového systému na rozvody 
veřejného osvětlení se speciální sazbou pro osvětlování veřejných prostranství C 62d 

  
2) souhlasí 
  

s připojováním kamer městského integrovaného kamerového systému na rozvody veřejného 
osvětlení s využitím speciální sazby C 62d dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru dopravy 
informovat společnosti Ostravské komunikace, a.s. a OVANET a.s. o přijatém usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 31.01.2019
 vedoucí odboru dopravy 
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RM_MZP 1 
Návrh na nabytí hmotné nemovité v ěci v k.ú. Poruba- sever, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00502/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

žádost městského obvodu Poruba, týkající se nabytí hmotné nemovité věci formou elektronické 
dražby 

  
2) souhlasí 
  

s nabytím hmotné nemovité věci v souladu s § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v elektronické dražbě, a to budovy bez čp/če, 
garáž, na pozemku parc. č. 1762 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, za nejvyšší možné podání 
dle důvodové zprávy  

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

zmocnit vedoucího odboru majetkového k zastupování statutárního města Ostravy 
v  elektronické dražbě nemovité věci - budovy bez čp/če, garáž, na pozemku parc. č. 1762 
v k. ú. Poruba-sever, za podmínek uvedených v bodě 1) návrhu tohoto usnesení 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.01.2019
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 5 
Návrh na zám ěr města neprodat nemovitou v ěc v k.ú. Poruba- sever, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00503/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to: 
- část pozemku parc.č. 4423/1 o výměře 28 m2, dle zákresu v situačním snímku, který je 
přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 10 
Návrh na zám ěr města neprodat pozemek v k. ú. Záb řeh nad Odrou, 
návrh na zám ěr města prodat pozemky v k. ú. Hoš ťálkovice a návrh
na záměr města neprodat část pozemku v k. ú. Hoš ťálkovice, vše obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00504/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat pozemky v k. ú. Hošťálkovice , obec Ostrava: 

- parc. č. 247/27 
- parc. č. 247/23 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu 
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava: 

část pozemku parc. č. 247/1, označenou dle geometrického plánu 1119/244/2018 jako pozemek 
parc. č. 247/33, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu 

  
3) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 12 
Návrh na zám ěr města neprodat nemovitou v ěc v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00505/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc  
- pozemek parc.č. 1822/3 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Svinov  

  
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 
  

 
 
 
 

 



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 19/57 
  

RM_M 13 
Návrh na souhlas s umíst ěním stavby “Napojení ulice Newtonova na ul. 
Sokolská t ř.” 
  
Usnesení číslo: 00506/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním stavby  “Napojení ul. Newtonova na ul. Sokolská tř.”, umístěné 
mj.                            na části pozemku p.p.č. 925/7  v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, 

dle koordinační situace stavby, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 

pro žadatele městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 14 
Návrh na zám ěr města neprodat části pozemk ů (k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava) 
  
Usnesení číslo: 00507/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 
část pozemku parc. č.  3590/1 o výměře 6 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, která je 
dle geometrického plánu č. 5923-425/2018 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, 
označena jako pozemek parc. č. 3590/6 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava 
 

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 

- část pozemku parc. č. 147/1 o výměře 154 m2 označ. písm. A + D 
- část pozemku parc. č. 3479/4 o výměře 2 m2 označ. písm. B 
- část pozemku parc. č.147/1 o výměře 128 m2 označ. písm. C 

 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
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ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu 

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

  
3) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 21 
Návrh na souhlas s umíst ěním podzemního kabelového vedení VN 
a optické infrastruk tury a uzav ření smlouvy o budoucí smlouv ě 
o zřízení věcného b řemene a smlouvy o z řízení věcného b řemene
k pozemk ům ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a. s. 
  
Usnesení číslo: 00508/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního kabelového vedení VN a optické infrastruktury HDPE v pozemcích 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1129/16 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
parc. č. 1557/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, pro:  
  
ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 

v rámci stavby “Mošnov, p.č. 1362/1, PST - Invest, VNk” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu
za podmínky souhlasu Správce programu, tj. Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení VN a optické infrastruktury 
HDPE  k pozemkům: 
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parc. č. 1129/16 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
parc. č. 1557/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení 1x NN, podzemního kabelového vedení 1x VN 
a podzemního kabelového vedení 2x VN v pozemcích ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

p. p. č. 141/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 141/6 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 554/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 554/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 573/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 573/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 612/36 - ostatní plocha, zeleň, 
p. p. č. 612/75 - ostatní plocha, dráha, 
p. p. č. 613/50 - ostatní plocha, zeleň, 
p. p. č. 1226/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 1226/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v  k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 24 
Návrh na uzav ření dodatk ů ke smlouvám o nájmu reklamních vitrín 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00509/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 12 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 
vitríny č. 1, ev. č. 0208/2008/MJ ze dne 30.01.2008, ve znění dodatků č. 1 - č. 11 
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uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 
008 45 451 a Ostravským muzeem, příspěvkovou organizací, se sídlem Masarykovo náměstí č. 
1/1, 728 41 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 000 97 594, kterým se mění: 

- čl. IV. Doba  a skončení nájmu 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 12 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 
vitríny č. 2, ev. č. 0185/2008/MJ ze dne 29.01.2008, ve znění dodatků č. 1 - č. 11 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 
008 45 451 a Komorní scénou Aréna, příspěvkovou organizací, se sídlem 28. října 289/2,
701 85 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 008 45 035, kterým se mění: 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 12 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 
vitríny č. 3, ev. č. 0211/2008/MJ ze dne 30.01.2008, ve znění dodatků č. 1 - č. 11 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 
008 45 451 a Divadelní společností Petra Bezruče s. r. o., se sídlem Ostrava - Moravská 
Ostrava, 28. října 120/1701, PSČ 702 00, IČO: 253 82 276, kterým se mění: 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 
vitríny č. 4, ev. č. 0399/2010/MJ ze dne 29.01.2010, ve znění dodatku č. 1 - č. 8 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 
008 45 451 a Divadlem loutek Ostrava, příspěvkovou organizací, se sídlem Pivovarská 
3164/15, 728 32 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 005 33 874, kterým se mění: 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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5) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 
vitríny č. 5, ev. č. 0405/2010/MJ ze dne 29.01.2010, ve znění dodatku č. 1 - č. 8 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 
008 45 451 a Centrem kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvkovou organizací, 
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída 26/175, PSČ 702 00, IČO: 68 917 066, 
kterým se mění: 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
6) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 11 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 
vitríny č. 7, ev. č. 0120/2009/MJ ze dne 19.01.2009, ve znění dodatků č. 1 - č. 10 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 
008 45 451 a AKORD & POKLAD, s. r. o., se sídlem Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 
700 30, IČO: 479 73 145, kterým se mění: 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 26 
Návrh na uzav ření smlouvy o budoucí smlouv ě o využívání sportovišt ě 
  
Usnesení číslo: 00510/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o využívání sportoviště mezi statutárním městem 
Ostrava 
a 
společností FC Baník Ostrava, a.s., 
se sídlem Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, 
IČO: 64610128, 
dle přílohy č. 2 s úpravou a důvodové zprávy předloženého materiálu 
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2) svěřuje 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru majetkového  
rozhodoval o uzavření smluv o využívání sportoviště na základě smlouvy o smlouvě budoucí
o využívání sportoviště dle bodu 1) tohoto usnesení a v souladu s podmínkami 
specifikovanými ve smlouvě o smlouvě budoucí o využívání sportoviště s úpravou 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.06.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  
3) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o využívání sportoviště mezi statutárním městem Ostrava 
a 
společností FC Baník Ostrava, a.s., 
se sídlem Bukovanského 1028/4, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, 
IČO: 64610128, 

dle přílohy č. 3  s úpravou a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 27 
Předchozí souhlas rady m ěsta s uzav řením smlouvy o výp ůjčce na část 
pozemku v k.ú. Martinov, obec Ostrava pro m ěstský obvod Martinov 
Předchozí souhlas rady m ěsta s uzav řením smlouvy o nájmu prostor 
sloužících k podnikání v k.ú. Moravská Ostrava, obe c Ostrava 
pro m ěstský obvod Moravská Ostrava a P řívoz 
  
Usnesení číslo: 00511/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

pro městský obvod Martinov, se sídlem Martinovská 3154, 723 00 Ostrava 
předchozí souhlas  s uzavřením smlouvy o výpůjčce na část pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřený tomuto městskému obvodu parc.č. 2620, zahrada o výměře 
268 m2 v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 

s 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za účelem využití předmětu výpůjčky k rekreačním účelům, na dobu určitou do 31. 12. 2024, 
a to v souladu s ustanovením čl. 7, odst. (9) písmene u) bod 4 Obecně závazné vyhlášky 
č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 
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2) vydává 
  

pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 
Ostrava 
předchozí souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání - jednotky č. 
489/901, jiný nebytový prostor o výměře 313,79 m2, umístěné v 1. nadzemním, 2. nadzemním 
a 3. nadzemním podlaží domu č.p. 489, na pozemku parc. č. 464/8, zast. plocha a nádvoří, 
sveřené tomuto městskému obvodu v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Puchmajerova 
č.7 ) 
s 
Lékarna u Don Boska, v.o.s. 
se sídlem: Zelená 3062/30, 702 00 Moravská Ostrava 
IČO: 622 55 771 
za účelem provozování lékárny, na dobu určitou 5 - ti let (změna nájmu z doby neurčité 
na dobu určitou), 

a to v souladu s ustanovením čl. 7, odst. (9) písmene u) bod 4 Obecně závazné vyhlášky č. 
14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  
 

RM_M 44 
Návrh sm ěnit nemovité v ěci v k.ú. Slezská Ostrava, Záb řeh nad Odrou 
a Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00512/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem směnit nemovité věci, a to: 

a) v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřený 
městskému obvodu) 

- pozemek parc.č. 3238/23 

b) v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava (ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené 
městskému obvodu) 
             - pozemek p.p.č. 455/172 

- pozemek p.p.č. 1095/16 
- pozemek p.p.č. 1095/45 
- pozemek p.p.č. 1095/47 
- pozemek p.p.č. 1095/49 
- pozemek p.p.č. 1095/50 

c) v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava (ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené 
městskému obvodu) 
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- pozemek p.p.č. 455/64 
- pozemek p.p.č. 1005/25 
- pozemek p.p.č. 1005/61 

d) v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava (ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený 
městskému obvodu Vítkovice) 

- pozemek p.p.č. 455/137 

za 

nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví společnosti Dopravní podnik 
Ostrava a.s., IČO 619 74 757, sídlo Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
a to za: 

- pozemek parc.č. 3238/1 
- pozemek parc.č. 3238/3 
- pozemek parc.č. 3238/6 
- pozemek parc.č. 3238/7 
- pozemek parc.č. 3238/8 
- pozemek parc.č. 3238/9 
- pozemek parc.č. 3238/10 
- pozemek parc.č. 3238/11 
- pozemek parc.č. 3238/12 
- pozemek parc.č. 3238/13 
- pozemek parc.č. 3238/14 
- pozemek parc.č. 3238/15 
- pozemek parc.č. 3238/16 
- pozemek parc.č. 3238/19 
- pozemek parc.č. 3238/29 
- pozemek parc.č. 3238/30 
- pozemek parc.č. 3238/31 
- pozemek parc.č. 3238/32 
- pozemek parc.č. 3238/33 
- pozemek parc.č. 3238/34 
- pozemek parc.č. 3238/35 
- pozemek parc.č. 3238/36 
- pozemek parc.č. 3238/37 
- pozemek parc.č. 3238/38 
- pozemek parc.č. 5984/8 
- pozemek parc.č. 5984/9 
- pozemek parc.č. 5984/10 
- pozemek parc.č. 5984/11 
- pozemek parc.č. 5984/12 
- pozemek parc.č. 5984/14 
- pozemek parc.č. 5985/1 
- pozemek parc.č. 5985/3 
- pozemek parc.č. 5985/4 
- pozemek parc.č. 5985/5 
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- pozemek parc.č. 5987 
- pozemek parc.č. 5988 

s tím, že statutární město Ostrava uhradí Dopravnímu podniku Ostrava, a.s. rozdíl mezi 
obvyklými cenami předmětů směny ve výši 423.588,- Kč (bez DPH) a Dopravní podnik 
Ostrava, a.s. uhradí statutárnímu městu Ostrava náklady na zpracování geometrických plánů, 
které budou sloužit jako podklad pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, ve výši
47.190,- Kč (včetně DPH) 

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

  
2) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 50 
Návrh na ukon čení nájmu prostoru sloužícího k podnikání v budov ě

na ul. Vojanova 1a), Ostrava-Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00513/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele o uzavření dohody o skončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání
o výměře 80,6 m2 umístěného v 1. NP budovy č. p. 3127, objekt občanské vybavenosti, která 
stojí na pozemku parc. č. 192/2, parc. č. 192/8, parc. č. 192/9, parc. č. 192/3, parc. č. 192/5, 
parc. č. 192/6, parc. č. 192/4 a parc. č. 192/7, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
s nájemcem 

Soňou Ďurianovou, IČO: 62269895, se sídlem Na Výspě 646/8, 700 30, Ostrava  

k datu 31. 1. 2019 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 17 
Návrh obecn ě závazné vyhlášky, kterou se m ění a dopl ňuje obecn ě 
závazná vyhláška č. 11/2018, kterou se vydává cenová mapa stavebních 
pozemk ů města Ostravy č. 19 
  
Usnesení číslo: 00514/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 
11/2018, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 19 dle přílohy č. 
1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.01.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 36 
Úprava rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 00515/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s přijetím 
a) neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci Divadlo loutek Ostrava, 
p.o., ve výši 150 000 Kč na projekt “Teatralia International Festival for Children and 
Youngsters of Scenic Arts, Španělsko” 
b) neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci Divadlo loutek Ostrava, 
p.o., ve výši 900 000 Kč na projekt “Spectaculo Interesse 2019” 
c) neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci Janáčkova filharmonie 
Ostrava, p.o., ve výši 650 000 Kč na projekt “Janáčkova filharmonie v Opavě - cyklus 
abonentních koncertů symfonické hudby” 
d) neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci Knihovna města 
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Ostravy, p.o. ve výši 905 000 Kč na “Zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven” 

  
2) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku Dětskému centru Domeček, 
příspěvkové organizaci o 2 648 tis. Kč 

3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 
na § 3612, pol. 5137, ÚZ 1020, ORJ 137 o 1 920 tis. Kč (B.1.) 
na § 6171, pol. 5660, ORJ 132 o 500 tis. Kč (B.2.) 
na § 3741, pol. 5169, ORJ 190 o 8 tis. Kč (C.4.) 
(C.6.) na ORJ 221, § 3793, pol. 5139, ÚZ 3637, org. 111000000 o 159 tis. Kč 
                                                             ÚZ 90002, org. 111000000 o 632 tis. Kč 
                                            pol. 5169, ÚZ 3637, org. 111000000 o 161 tis. Kč 
                                                             ÚZ 90002, org. 111000000 o 641 tis. Kč 
                                            pol. 5164, ÚZ 3637, org. 111000000 o 53 tis. Kč 
                                                             ÚZ 90002, org. 111000000 o 210 tis. Kč 
  

- kapitálové výdaje 
na § 3639, pol. 6130, ÚZ 95, ORJ 137, org. 3069 o 6 403 tis. Kč (C.1.) 
na § 3639, pol. 6142, ORJ 137 o 1 600 tis. Kč (C.2.) 
na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7326 o 255 tis. Kč (C.5.) 

- neinvestiční transfery 
na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 2 648 tis. Kč (C.3.) 

z v y š u j e  

- financování 
na pol. 8115, ÚZ 1020, ORJ 120 o 1 920 tis. Kč (B.1.) 
na pol. 8115, ORJ 120 o 500 tis. Kč (B.2.) 

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 539 tis. Kč (E.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
na § 3599, pol. 5909, ORJ 170, org. 4245 o 2 648 tis. Kč (C.3.) 
na § 3741, pol. 5139, ORJ 190 o 8 tis. Kč (C.4.) 
(C.6.) na ORJ 221, § 3719, pol. 5139, ÚZ 3637, org. 111000000 o 14 tis. Kč 
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                                                             ÚZ 90002, org. 111000000 o 53 tis. Kč 
                                            pol. 5169, ÚZ 3637, org. 111000000 o 150 tis. Kč 
                                                             ÚZ 90002, org. 111000000 o 600 tis. Kč 
                                            pol. 5164, ÚZ 3637, org. 111000000 o 49 tis. Kč 
                                                             ÚZ 90002, org. 111000000 o 194 tis. Kč 
                               § 2141, pol. 5139 o 724 tis. Kč 
                                            pol. 5169 o 52 tis. Kč 
                                            pol. 5164 o 20 tis. Kč  

- kapitálové výdaje 
na § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, ORJ 230, org. 3069 o 6 403 tis. Kč (C.1.) 
na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 1 600 tis. Kč (C.2.) 
na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7231 o 255 tis. Kč (C.5.) 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3590, ORJ 120, org. 612 o 539 tis. Kč (E.1.) 

 

 
Městský obvod Lhotka (E.1.) 
- sníží převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3590, org. 612 o 539 tis. Kč 
- sníží výdaje 
na § xxxx, pol. xxxx o 539 tis. Kč 

  
4) 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 37 
Návrh na poskytnutí finan čního daru 
  
Usnesení číslo: 00516/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí finančního daru ve výši 14 637 Kč panu xxxxxxxxxxxxxxxx, narozenému 
xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a o uzavření darovací smlouvy 
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dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í  
 
- běžné výdaje 
na § 4349, pol. 5492, ORJ 120 o 15 tis. Kč 
 
s n i ž u j e 
 
- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 15 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 
  

 
RM_M 7 
Žádost obchodní spole čnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o uzav ření 
dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouv ě o poskytnutí ú čelové d otace 
z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy na Stavební úpravy M ěstského 
stadionu 
  
Usnesení číslo: 00517/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
45 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o uzavření dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostravy evid. č. 3013/2017/ŠaS ze dne 6.10.2017 s obchodní 
společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 
25911368 dle přílohy č. 5  předloženého materiálu 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 
 
snižují investiční transfery 
na § 3412, pol. 6313, ORG 4261, ORJ 161 o 1 967 tis. Kč 
 
zvyšují neinvestiční transfery 
na § 3412, pol. 5213, ÚZ 2003, ORG 4261, ORJ 161 o 850 tis. Kč 
 
zvyšuje se rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 1 117 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 25 
Obecně závazná vyhláška č. .../2019, kterou se m ění obecn ě závazná 
vyhláška č. 7/2018, kterou se stanoví školské obvody základní ch škol 
zřízených zastupitelstvy m ěstských obvod ů statutárního m ěsta Ostravy  
  
Usnesení číslo: 00518/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

návrh obecně závazné vyhlášky  č. .../2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2018, 
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených zastupitelstvy městských obvodů 
statutárního města Ostravy dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
vydat obecně závaznou vyhlášku č. .../2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 
7/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených zastupitelstvy městských 
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obvodů statutárního města Ostravy 

  
3) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města dne 30.01.2019 

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

 
RM_M 43 
Oznámení o odstoupení od smlouvy č. 2925/2018/ŠaS - projekt Winter 
Classic Ostrava 2019 
  
Usnesení číslo: 00519/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 2331/ZM1418/36 
  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

odstoupení od dotační smlouvy č. 2925/2018/ŠaS dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu 
uzavřenou mezi HC VÍTKOVICE RIDERA a.s.. IČO 26861836, se sídlem Ruská 3077/135, 
700 30 Ostrava a statutárním městem Ostrava na uspořádání Winter Classic Ostrava 2019
dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
informovat zastupitelstvo města o odstoupení od smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení na jeho 
jednání dne 30.01.2019 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 30.01.2019
 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 2 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím dar ů do vlastnictví právnické 
osoby M ěstská nem ocnice Ostrava, p říspěvková organizace, I ČO 
00635162, se sídlem Nemocni ční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00520/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím 
darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 
se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 00635162, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 04.02.2019
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 8 
Žádost VŠB-TUO o prominutí odvodu za porušení rozpo čtové kázn ě 
  
Usnesení číslo: 00521/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o prominutí odvodu uloženého Magistrátem města Ostravy č.j. 
SMO/007107/19/KVA/Kne ze dne 03.01.2019 právnické osobě Vysoká škola báňská –
Technická univerzita Ostrava, se sídlem tř. 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava - Poruba, 
IČO: 61989100, ve výši 320 000,- Kč dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení na jeho zasedání 
dne 30.01.2019 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.01.2019
 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
  

 
 

RM_M 9 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouv ě o poskytnutí 
víceleté dotace v oblasti kultury - hudební a scénické um ění uzav řené 
s Divadelní spole čností Petra Bezru če s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00522/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 1649/ZM1418/26 
k usnesení č. 1945/ZM1418/30 
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout 

- o změně termínu pro předložení ročního peněžního vypořádání poskytnuté víceleté 
neinvestiční účelové dotace poskytnuté Divadelní společnosti Petra Bezruče s.r.o., se sídlem 
28. října 120/1701, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 25382276, na zajištění vlastní 
programové umělecké především divadelní činnosti při cíleném zaměření na mladé publikum 
dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu a 
-  o uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové 
dotace v oblasti kultury - hudební a scénické umění, ev. č. 3430/2017/KVA, uzavřené mezi 
statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace uvedeným v tomto bodě 1) tohoto usnesení 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města dne 30.01.2019 
k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.01.2019
 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
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RM_M 41 
Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury “30 let od sametové revoluce 
- 30 let svobodné tvorby” 
  
Usnesení číslo: 00523/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
87 

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

zastupitelstvu města 
 
vyhradit si schválení výzvy v oblasti kultury “30 let od sametové revoluce - 30 let svobodné 
tvorby” dle přílohy č. 1 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
schválit vyhlášení výzvy v oblasti kultury “30 let od sametové revoluce - 30 let svobodné 
tvorby” dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit návrh dle bodů 1) - 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 
30.01.2019 k rozhodnutí   

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.01.2019
 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 3 
Návrh na poskytnutí finan čního daru za ú čelem podpory vzd ělávací 
akce “Diabetologický a podiatrický den 2019” právni cké osob ě Naděje 
pro každého z.s. 
  
Usnesení číslo: 00524/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
   

- o poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 20.000,- Kč 
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právnické osobě Naděje pro každého z.s. IČO: 22735674, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 
1167/12, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava dle žádosti v příloze č. 1 předloženého materiálu 
a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje 
na ORJ 170, § 3599, pol. 5492     o 20 tis. Kč 

z v ý š u j í 

neinvestiční transfery 
na ORJ 170, § 3549, pol. 5222    o 20 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru financí a rozpočtu 
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

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

 
RM_M 34 
Návrh na poskytnutí jednoletých neinvesti čních ú čelových dotací 
pro rok 2019 a víceletých neinvesti čních ú čelových dotací na období 
2019 - 2022 v oblastech sociální pé če a protidrogové prevence 
  
Usnesení číslo: 00525/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 1169/ZM1418/18 
k usnesení č. 2414/ZM1418/37 
k usnesení č. 2439/ZM1418/37 
k usnesení č. 0015/ZM1822/2 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o: 
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- poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2019 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

- poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče 
na období 2019 - 2022 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí  jednoletých neinvestičních účelových dotací
v oblasti sociální péče na rok 2019 dle návrhu uvedeného v příloze č. 9 předloženého 
materiálu se subjekty zabezpečujícími sociální služby uvedenými v příloze č. 1 předloženého 
materiálu 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací 
v oblasti sociální péče na rok 2019 dle návrhu uvedeného v příloze č. 10 předloženého 
materiálu se subjekty zabezpečujícími související aktivity uvedenými v příloze č. 1 
předloženého materiálu 

-  uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací
v oblasti sociální péče na období 2019 - 2022 dle návrhu uvedeného v příloze č. 11 
předloženého materiálu se subjekty zabezpečujícími sociální služby uvedenými v příloze č. 2 
předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o: 
- neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče na rok 2019 dle přílohy 
č. 3 předloženého materiálu z důvodu, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny 
v téže příloze 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o: 
- poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací v oblasti protidrogové prevence
pro rok 2019 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

- poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací v oblasti protidrogové prevence
na období 2019 - 2022 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí  jednoletých neinvestičních účelových dotací 
v oblasti protidrogové prevence na rok 2019 dle návrhu uvedeného v příloze č. 9 předloženého 
materiálu se subjekty zabezpečujícími sociální služby uvedenými v příloze č. 5 předloženého 
materiálu 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací 
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v oblasti protidrogové prevence na rok 2019 dle návrhu uvedeného v příloze č. 10 
předloženého materiálu se subjekty zabezpečujícími související aktivity uvedenými v příloze 
č. 5 předloženého materiálu 

-  uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací 
v oblasti protidrogové prevence na období 2019 - 2022 dle návrhu uvedeného v příloze č. 11 
předloženého materiálu se subjekty zabezpečujícími sociální služby uvedenými v příloze č. 6 
předloženého materiálu pod pořadovým číslem 1 až 5  

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací
v oblasti protidrogové prevence na období 2019 - 2022 dle návrhu uvedeného v příloze 
č. 12  předloženého materiálu se subjekty zabezpečujícími související aktivity uvedenými v 
příloze č. 6 předloženého materiálu pod pořadovým číslem 6 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o: 
- neposkytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti protidrogové prevence na rok 2019 dle 
přílohy č. 7 předloženého materiálu z důvodu, který je ve vztahu k danému žadateli uveden
v téže příloze 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
schválit finanční rezervu: 

- v oblasti sociální péče v celkové výši 12.984.000 Kč 
- v oblasti protidrogové prevence v celkové výsi 2.268.000 Kč 

Finanční rezerva je alokována v rozpočtu ORJ 180 pro plánovaný rozvoj sociálních služeb
a souvisejících aktivit dle 5. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit 
ve městě Ostrava na období 2019 - 2022 a Strategie protidrogové politiky statutárního města 
Ostravy na období 2016 - 2020 a pro řešení mimořádných okolností v průběhu roku 2019. 

  
6) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- s n i ž u j í  běžné výdaje                                                                 
§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7301,ORJ 180                               o                                      75 623 tis. Kč 
§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7303,ORJ 180                               o                                        2 658 tis. Kč 
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§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7400, ORJ 180                              o                                       7 355 tis. Kč 
§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7303, ORJ 180                               o                                          120 tis. Kč 

- z v y š u j í  
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 
§ 4311, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180                                o                                       2 150 tis. Kč 
               pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180                              o                                       1 306 tis. Kč 
  pol. 5223, ÚZ 7301,ORJ 180                                           o                                       1 130 tis. Kč 
§ 4344, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180                                o                                       1 010 tis. Kč 
               pol. 5223, ÚZ 7301,ORJ 180                              o                                         950 tis. Kč 
§ 4350, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180                                 o                                      3 180 tis. 
Kč   
§ 4351, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180                                  o                                     2 385 tis. Kč 
               pol. 5229, ÚZ 301,ORJ180                                   o                                        550 tis. Kč 
§ 4353, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180                                  o                                        400 tis. Kč 
               pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180                                o                                        110 tis. Kč 
§ 4354, pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180                                  o                                        200 tis. Kč 
§ 4356, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180                                  o                                        845 tis. Kč 
               pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180                                o                                     2 290 tis. Kč 
  pol. 5223, ÚZ 7301,ORJ 180                                             o                                        600 tis. Kč 
§ 4357, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180                                  o                                        310 tis. Kč 
§ 4359, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180                                  o                                        330 tis. Kč 
               pol. 5222, ÚZ 301,ORJ 180                                  o                                        320 tis. Kč 
§ 4371, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180                                   o                                    1 515 tis. Kč 
               pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180                                 o                                    2 075 tis. Kč 
               pol. 5223, ÚZ 7301,ORJ 180                                 o                                    1 255 tis. Kč 
§ 4372, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180                                   o                                       435 tis. Kč 
               pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180                                 o                                       150 tis. Kč 
§ 4375, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180                                   o                                    1 190 tis. Kč 
               pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180                                 o                                       700 tis. Kč 
               pol. 5223, ÚZ 7301,ORJ 180                                 o                                    1 260 tis. Kč 
§ 4376, pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180                                   o                                       250 tis. Kč 
§ 4377, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180                                   o                                       645 tis. Kč 
               pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180                                 o                                       250 tis. Kč 
§ 4378, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180                                   o                                       950 tis. Kč 
               pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180                                 o                                    2 390 tis. Kč 
§ 4379, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180                                   o                                       360 tis. Kč 
               pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180                                 o                                    3 285 tis. Kč 
               pol. 5223, ÚZ 7301,ORJ 180                                 o                                       170 tis. Kč 

- zvyšují 
-  neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 
§ 4350,  pol. 5213, ÚZ 7302,ORJ 180                                   o                                   2 235 tis. Kč 

- zvyšují se 
  neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 
§ 4350   pol. 5223, ÚZ 7302,ORJ 180                                   o                                   5 800 tis. Kč 
§  4351, pol. 5221, ÚZ 7302,ORJ 180                                   o                                   1 800 tis. Kč 
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                pol. 5222, ÚZ 7302,ORJ 180                                 o                                   4 960 tis. Kč 
                pol. 5223, ÚZ 7302,ORJ 180                                 o                                   5 850 tis. Kč 
§ 4354,  pol. 5221, ÚZ 7302,ORJ 180                                   o                                   1 150 tis. Kč 
                pol. 5223, ÚZ 7302,ORJ 180                                 o                                   1 650 tis. Kč 
§ 4355,  pol. 5223, ÚZ 7302,ORJ 180                                   o                                      700 tis. Kč 
§ 4356,  pol. 5223, ÚZ 7302,ORJ 180                                   o                                      740 tis. Kč 
§ 4357,  pol. 5222, ÚZ 7302,ORJ 180                                   o                                   7 000 tis. Kč 
                pol. 5223, ÚZ 7302,ORJ 180                                 o                                   5 000 tis. Kč 
§ 4359,  pol. 5223, ÚZ 7302,ORJ 180                                   o                                   2 050 tis. Kč 
§ 4372,  pol. 5222, ÚZ 7302,ORJ 180                                   o                                   1 850 tis. Kč 
                pol. 5223, ÚZ 7302,ORJ 180                                 o                                      750 tis. Kč 
§ 4374,  pol. 5222, ÚZ 7302,ORJ 180                                   o                                   1 030 tis. Kč 
                pol. 5223, ÚZ7302,ORJ180                                   o                                      770 tis. Kč 
- zvyšují  
-  neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 
§ 4349, pol. 5212, ÚZ 7410, ORJ 180                                   o                                      600 tis. Kč 
- zvyšují  se 
  neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 
§ 4349, pol. 5339, ÚZ 7400, ORJ 180                                   o                                      100 tis. Kč 
- zvyšují se 
  neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 
§ 4312, pol. 5221, ÚZ 7410, ORJ 180                                   o                                      960 tis. Kč 
               pol. 5222, ÚZ 7400, ORJ 180                                 o                                      542 tis. Kč 
§ 4349, pol. 5221, ÚZ 7400, ORJ 180                                   o                                      574 tis. Kč 
§ 4376, pol. 5221, ÚZ 7410, ORJ 180                                   o                                   2 891 tis. Kč 
               pol. 5222, ÚZ 7400, ORJ 180                                 o                                      250 tis. Kč 
               pol. 5223, ÚZ 7400, ORJ 180                                 o                                      300 tis. Kč 
§ 4378, pol. 5221, ÚZ 7410, ORJ 180                                   o                                   1 000 tis. Kč 
               pol. 5222, ÚZ 7400, ORJ 180                                 o                                      258 tis. Kč 

  
7) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy uvedené v bodech 1) až 6) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.01.2019
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 18 
Poskytnutí bezúro čné zápůjčky za účelem p ředfinancování výdaj ů 
na po řízení kotl ů v rámci dota čního programu “Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji” 
  
Usnesení číslo: 00526/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
80 

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

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o poskytnutí bezúročné zápůjčky z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 
145 000 Kč fyzické osobě uvedené ve smlouvě v příloze č. 1 předloženého materiálu za účelem 
předfinancování výdajů na pořízení kotle v rámci dotačního programu “Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji” a o uzavření příslušné smlouvy o zápůjčce dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedenou fyzickou osobou 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 
§ 3713, pol 5660, ORJ 190 ............................................ o 145 tis. Kč 

- zvyšují investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 
§ 3713, pol. 6460, ORJ 190 .......................................... o 145 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 30.01.2019
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_M 19 
Uzavření smlouvy o poskytnutí nada čního p říspěvku s Nadací O2 
  
Usnesení číslo: 00527/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně statutárního města Ostravy o uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku
s Nadací O2, IČO: 26700000, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu   

  
 

RM_M 46 
Informace o projektu “Výzkum vlivu urbanizace m ěsta Ostravy 
na hnízdní ekologii pták ů” 
  
Usnesení číslo: 00528/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

informaci o realizaci projektu Ostravské univerzity “Výzkum vlivu urbanizace města Ostravy 
na hnízdní ekologii ptáků” na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

  
 

RM_M 47 
Informace o vyhodnocení ú činnosti obecn ě závazné vyhlášky č. 9/2012, 
kterou se upravuje trvalé ozna čování ps ů a evidence jejich chovatel ů 
  
Usnesení číslo: 00529/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informace o vyhodnocení účinnosti obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou se upravuje 
trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
předložit informace o vyhodnocení účinnosti obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou
se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů zastupitelstvu města k projednání

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 30.01.2019
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 1 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke Smlouv ě o dílo č. 2791/2018/OI/VZKÚ 
na realizaci stavby “Hasi čská zbrojnice Pustkovec” 
  
Usnesení číslo: 00530/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 09607/RMm1418/28 ze dne 26.6.2018 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2791/2018/OI/VZKÚ ze dne 23.07.2018 mezi 
statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
a společností Stavos Stavba a.s., U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 44739494,
na realizaci stavby “Hasičská zbrojnice Pustkovec”, kterým se upravuje předmět smlouvy 
a cena díla, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 4 
Návrh na uzav ření smlouvy o smlouv ě budoucí o realizaci p řeložky 
distribu čního za řízení elektrické energie v souvislosti se stavbou O RG 
8216 Nové lauby 
  
Usnesení číslo: 00531/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení elektrické
energie č. Z_S14_12_8120067965 v rámci akce ORG 8216 Nové lauby se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 15 
Návrh na uzav ření “Nájemní sm louvy” v souvislosti se stavbou 
“Cyklostezka Y Pr ůmyslova Baarova” 
  
Usnesení číslo: 00532/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o  uzavření ”Nájemní smlouvy”  v souvislosti se stavbou “Cyklotrasa Průmyslova 
Baarova” mezi pronajímatelem: 
xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
nájemcem: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 16 
Návrh na uzav ření “Smluv o z řízení služebností” v souvi slosti 
se stavbou “Kanalizace Folvarek, II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 00533/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

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

  
2) rozhodla 
  

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

  
3) rozhodla 
  

o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek, II. 
etapa” mezi vlastníkem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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 vlastníkem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.  xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek, II. 
etapa” mezi vlastníkem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  



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 20 
Návrh na uzav ření Dodatku č.1 ke Smlouv ě o dílo č.0121/2018/OI/VZKÚ 
ke stavb ě “Rekonstrukce kanalizace ul. Hájkova” 
  
Usnesení číslo: 00534/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 0121/2018/OI/VZKÚ ze dne 16.01.2018 mezi 
statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
a zhotovitelem STASPO, spol. s r.o., se sídlem: Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava, 
IČO: 41035704, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 22 
Návrh na uzav ření smluv o p řevzetí práv a povinností ze správních 
rozhodnutí a smluv o p řevodu projektový ch dokumentací a postoupení 
licencí 
  
Usnesení číslo: 00535/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o převzetí práv a povinností ze správních rozhodnutí mezi: 

Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 (jako 
převádějící) 

a 

Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, se sídlem Gurťjevova 
8/1823, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 75080516 (jako nabyvatel) 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o převodu projektové dokumentace a postoupení licence mezi: 

Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 (jako 
převádějící) 



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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a 

Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, se sídlem Gurťjevova 
8/1823, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 75080516 (jako nabyvatel) 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o převzetí práv a povinností ze správních rozhodnutí mezi: 

Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 (jako 
převádějící) 

a 

Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, se sídlem 
Korunní 49/699, 709 12 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 75080508 (jako nabyvatel) 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o převodu projektové dokumentace a postoupení licence mezi: 

Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 (jako 
převádějící) 

a 

Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, se sídlem 
Korunní 49/699, 709 12 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 75080508 (jako nabyvatel) 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
5) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
provést odúčtování pořizovacích nákladů z účtu investičního odboru ve výši 123 420,- Kč
za účelem bezúplatného převodu na organizaci Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, 
příspěvková organizace, se sídlem Gurťjevova 8/1823, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 
75080516 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 15.02.2019
 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. 
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6) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
provést odúčtování pořizovacích nákladů z účtu investičního odboru ve výši 123 420,- Kč
za účelem bezúplatného převodu na organizaci Středisko volného času Korunka, Ostrava -
Mariánské Hory, příspěvková organizace, se sídlem Korunní 49/699, 709 12 Ostrava -
Mariánské Hory, IČO: 75080508. 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 15.02.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce objektu Husova 7”, po ř.č. 296/2018 
  
Usnesení číslo: 00536/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby 
“Rekonstrukce objektu Husova 7” v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle předloženého 
materiálu 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 

členové:  
1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 
2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci:    
1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 
2. Ing. František Kolařík - člen ZM 
3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  
 



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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3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2019
 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: 30.06.2019
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Voliéra kondora královského II.”, po ř. č. 259/2018 
  
Usnesení číslo: 00537/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby “Voliéra 
kondora královského” v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu dle 
předloženého materiálu 

2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení 

členové: 
1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 
2. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční 
3. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 
4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

 

 
 



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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náhradníci: 
1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Ing. Radek Muťka - odbor investiční 
3. Mgr. Kateřina Zahrajová - odbor investiční 
4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. 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: 31.08.2019
 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: 31.08.2019
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_M 52 
Návrh na prominutí odvodu a penále Římskokatolické farnosti Ostrava -
Hrušov poskytnuté neinvesti ční dotace na zachování a obnovu kulturní 
památky z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00538/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o prominutí odvodu a penále poskytnuté dotace na zachování a obnovu kulturní 
památky z rozpočtu statutárního města Ostrava poskytnuté v roce 2017 Římskokatolické 
farnosti Ostrava - Hrušov ve výši 150.000,- Kč na restaurování vitrážového okna v kostele sv. 
Františka a Viktora 

  
 



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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2) ukládá 
  

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

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

 
RM_M 53 
Změna legislativy 
  
Usnesení číslo: 00539/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
89 

  
k usnesení č. 00324/RM1822/6 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

návrh znění dopisu, adresovaného Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_MZP 2 
Návrh na úpravu funk čních míst odboru školství a sportu Magistrátu 
města Ostravy k 1.2.2019 
  
Usnesení číslo: 00540/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

a) o zřízení 1 nového  funkčního místa na dobu určitou do 30.9.2019 v rámci projektu Rovný 
přístup ve vzdělávání ve městě Ostrava  s účinností od 1.2.2019 a o snížení počtu 4 funkčních 
míst u odborných pozic o 4 neobsazená funkční místa v důsledku kumulace úvazků s účinností 
od 1.2.2019 

b) celkově o snížení 3 funkčních míst odboru školství a sportu z 52 na 49 s účinností
od 1.2.2019 

  
2) stanovuje 
  

celkový počet funkčních míst zaměstnanců statutárního města Ostravy v pracovním poměru 



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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zařazených do MMO 951 s účinností od 1.2.2019 

  
 

RM_M 42 
Smlouva o zabezpe čení odborné praxe student ů vzdělávacích institucí 
  
Usnesení číslo: 00541/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít smlouvu o zabezpečení odborné praxe studentů vzdělávacích institucí mezi statutárním 
městem Ostrava a Vysokou školou regionálního rozvoje a Bankovním institutem - AMBIS, 
a.s., se sídlem Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8, IČO 61858307, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 11 
Návrh na darování výpo četní techniky Obchodní akademii, Ostrava-
Poruba, p.o., Polská 1543/6, 708 00 Ostrava-Poruba,  IČO:00602094 
  
Usnesení číslo: 00542/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o přebytečnosti movitého majetku - výpočetní techniky 

  
2) rozhodla 
  

o darovaní výpočetní techniky Obchodní akademii, Ostrava-Poruba, p.o., Polská 
1543/6,         708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 00602094 

  
 

3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu darovací smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 15.02.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy 



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 23 
Kácení d řevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00543/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) s kácením 2 ks lip o obvodech kmenů 114  cm a 182 cm,  rostoucích na pozemku parc. 
č. 904/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, dle přílohy č.1 
předloženého materiálu 

b) s kácením 1 ks jasanu ztepilého o obvodu kmene 210 cm, rostoucího na pozemku 
parc.č.743/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, dle 
přílohy č.2 předloženého materiálu 

c) s kácením 1 ks lípy velkolisté o obvodu kmene 131 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 849/1 -
ostatní plocha, silnice, v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil vyhotovení a podání žádostí o povolení kácení dřevin a vydání rozhodnutí příslušným 
správním orgánem dle bodu 1a) a 1b) a vyhotovení souhlasu s kácením dřevin dle bodu 1c) 
tohoto usnesení pro žadatele uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 25.01.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu žádostí o povolení kácení dřeviny a souhlasu s kácením dřeviny dle bodů 1) a 2) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 25.01.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
 

 

 



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 
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RM_M 33 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrá lním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 00544/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

a) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 3083 -
zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) s umístěním a realizací 
stavby “Moravská Ostrava 3639/1, NNk” pro žadatele stavby: NOVPRO FM, s.r.o., Sadová 
609, 738 01 Frýdek-Místek na základě plné moci zmocnitele: ČEZ Distribuce a.s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, dle přílohy č.2 předloženého 
materiálu 

b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 3071/1 
- ostatní plocha, silnice, v k.ú.Svinov, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby “Přestavba 
podkroví RD na ulici Bílovecká, č.p.530/34 v k.ú. Svinov” pro žadatele stavby: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci investora: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 25.01.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisům souhlasů se stavbami dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 25.01.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Provozování ve řejných toalet a úklid místností -
Terminál Hrane čník”, po ř. č. 298/2018 
  
Usnesení číslo: 00545/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zajištění 
provozování veřejných toalet a provádění úklidu místností v objektu sociální vybavenosti 
Terminálu Hranečník v Ostravě-Slezské Ostravě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
s dodavatelem: 

Vilma Čecháčková 
se sídlem: Na Bučině 606/14, 713 00, Ostrava - Heřmanice 
IČO: 07762020 

za jednotkovou cenu uvedenou v předloženém materiálu  

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Ostraha Útulku pro psy”, po ř. č. 295/2018 
  
Usnesení číslo: 00546/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zajištění ostrahy 
areálu a objektů Útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích v roce 2019 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu s : 

 

 
ČESKÁ OCHRANNÁ SLUŽBA, a.s. 
se sídlem: Listopadová 295/32, Kunčičky, 718 00 Ostrava 
IČO: 25388088 

za jednotkovou cenu uvedenou v předloženém materiálu 

  
  
 



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_VZ 5 
Zadání ve řejné zakázky malého rozsahu na údržbu zelen ě v roce 2019
v rámci projektu “Zelená osa Vítkovic” 
  
Usnesení číslo: 00547/RM1822/9 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na údržbu zeleně v roce 2019 na pozemcích, které 
byly Statutárnímu městu Ostrava vypůjčeny dle Smluv o výpůjčce ev. č. 2576/2011/MJ, 
2577/2011/MJ a 2579/2011/MJ ze dne 27.11.2011 v rámci projektu “Zelená osa Vítkovic” 
(lokalita Vítkovice - Horní oblast, Dolní oblast a dceřiné společnosti) společnosti:  

VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, 703 00  Ostrava - Vítkovice 

za celkovou cenu  v místě a čase obvyklou 212.136,- Kč bez DPH  dle cenové nabídky 
a podrobného rozpisu nákladů v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu objednávky na údržbu zeleně v roce 2019 v rámci projektu “Zelená osa Vítkovic” 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 25.01.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
 


