
Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 1/17  
  

Usnesení 
2. mimořádné schůze rady města 
konané dne 28.05.2019 

čís. 01428/RMm1822/2-01450/RMm1822/2 

  
  
  
 

  
  
  
 

____________________________ 

Ing. Tomáš Macura, MBA 
primátor 
  
  
  
  
 

____________________________ 

Mgr. Radim Babinec 
náměstek primátora 
  
  
  
  
 

  
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 2/17  
  

  
Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 28.05.2019 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

01428/RMm1822/2 RM_M 0 Schválení programu 2. mimořádné schůze rady města 

konané dne 28.05.2019 

35 

01429/RMm1822/2 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

45 

01430/RMm1822/2 RM_M 4 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zdeňka 

Nytry, člena rady města, na Slovensko (Košice)            

ve dnech 05.-07.05.2019 

71 

01431/RMm1822/2 RM_M 16 Návrh na uzavření dohody o plné moci a uzavření 

dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování právní pomoci 

28 

01432/RMm1822/2 RM_M 3 Výběr dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 

zakázce na realizaci stavby “Rekonstrukce střešního 

pláště objektu ústředny - Trojhalí Karolina” 

38 

01433/RMm1822/2 RM_M 12 Návrh na zajištění služeb na mezinárodním veletrhu 

nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real 2019 

v německém Mnichově (7. - 9. 10. 2019) 

38 

01434/RMm1822/2 RM_VZ 2 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření 

Smlouvy příkazní na zajištění služeb pro projekt 

“Úpravy - přestavba oblasti přednádražního prostoru 

Ostrava, hl. n.” 

38 

01435/RMm1822/2 RM_MZP 1 Návrh dalšího postupu týkající se následné 

veřejnosprávní kontroly u příjemce dotace 

02 

01436/RMm1822/2 RM_M 1 Projednání návrhu prodeje spoluvlastnického podílu 

na pozemní komunikaci v k. ú. Polanka nad Odrou, 

obec Ostrava 

08 

01437/RMm1822/2 RM_M 6 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc             

v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

08 

01438/RMm1822/2 RM_M 10 Návrh na souhlas vlastníka pozemku s provedením 

stavby v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, pro společnost 

OZO Ostrava s.r.o. 

08 

01439/RMm1822/2 RM_M 11 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce - 

ARCHITECTURA, z.s. 

08 

01440/RMm1822/2 RM_M 13 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě  

ev. č. 3474/2017/MJ - Dolní oblast Vítkovice 

08 

01441/RMm1822/2 RM_M 14 Návrh na záměr výpůjčky částí pozemku parc. č. 436, 

parc. č. 437, parc. č. 442/1 a parc. č. 386, vše         

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

01442/RMm1822/2 RM_M 15 Návrh na souhlas s umístěním prosklené výtahové 

šachty do pozemku ve vlastnictví SMO pro společnost 

Černá louka s.r.o. 

08 

01443/RMm1822/2 RM_M 7 Úprava rozpočtu 07 

01444/RMm1822/2 RM_M 2 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě 

01178/2019/OI v souvislosti se stavbou “Prodloužení 

sběrače B do Radvanic” 

05 
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01445/RMm1822/2 RM_M 5 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo         

a smlouvě příkazní č. 1375/2017/OI/VZKÚ na stavby 

“Přestupní uzel Ostrava-Hulváky, II. etapa, 

tramvajové zastávky” a “Rekonstrukce křiž.          

ul. 28. října, sil. II/479 s MK ul. Železárenskou         

a Sokola Tůmy v Ostravě” 

05 

01446/RMm1822/2 RM_M 8 Nová radnice - rekonstrukce fasády a oken - návrh 

dodatku č.1 

05 

01447/RMm1822/2 RM_M 9 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo               

č. 3653/2018/OI/VZKÚ ze dne 21.12.2018 ke stavbě 

,,LDN Radvanice – zateplení obvodového pláště, 

výměna oken a dveří a oprava balkónů´´ 

05 

01448/RMm1822/2 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Výstavba bytového domu na      

ul. Janáčkova”, poř. č. 081/2019 

05 

01449/RMm1822/2 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

28 

01450/RMm1822/2 RM_ORG 1 Příprava výběrového řízení na pozici člena 

představenstva společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, 

a.s. 

35 
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RM_M 0 
Schválení programu 2. mimořádné schůze rady města konané dne 
28.05.2019 
  
Usnesení číslo: 01428/RMm1822/2 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 2. mimořádné schůze rady města konané dne 28.05.2019 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01429/RMm1822/2 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích č. 90/2012 Sb., obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.,   
se sídlem Ostrava - Zábřeh, A. Brože 3124/2, PSČ 700 30, IČO 25816977, jejímž jediným 
společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusů za rok 2018 a vyhodnocení účinnosti motivačního 

systému odměňování členů TOP managementu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
doplatek prémií a bonusů členům TOP managementu společnosti dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.,       

za rok 2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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4) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti  Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.,   

za rok 2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
výroční zprávu za rok 2018 obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.,       

jejíž součástí je zpráva o propojených osobách, vše dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

6) projednala 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., za rok 2018  

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
o rozdělení zisku obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., za rok 2018          

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 4 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zdeňka Nytry, člena rady 
města, na Slovensko (Košice) ve dnech 05.-07.05.2019 
  
Usnesení číslo: 01430/RMm1822/2 

(zn.předkl.) 
71 

  
k usnesení č. 01145/RM1822/19 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty  Ing. Zdeňka Nytry, člena rady města, na 

Slovensko (Košice) ve dnech 05.-07.05.2019 

  

 
RM_M 16 
Návrh na uzavření dohody o plné moci a uzavření dodatku             
č. 1 ke smlouvě o poskytování právní pomoci 
  
Usnesení číslo: 01431/RMm1822/2 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci mezi statutárním městem Ostrava a Mgr. XXXX XXXXX X, 

advokátkou Advokátní kanceláře Pyšný, Srba & Partneři v.o.s. se sídlem Občanská 1115/16, 

Slezská Ostrava, 710 00  Ostrava, IČO: 64615065, k zastupování statutárního města Ostravy          

v řízení vedeném u Ústavního soudu ČR pod sp. zn. II. ÚS 1332/19, dle přílohy                  

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování právní pomoci uzavřené mezi statutárním 

městem Ostrava a Advokátní kanceláří Pyšný, Srba & Partneři v.o.s. se sídlem              

Občanská 1115/16, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 64615065, dle přílohy č. 

2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 3 
Výběr dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce na realizaci 
stavby “Rekonstrukce střešního pláště objektu ústředny - Trojhalí 
Karolina” 
  
Usnesení číslo: 01432/RMm1822/2 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s rozhodnutím o výběru dodavatele a uzavření smlouvy           

k veřejné zakázce na realizaci stavby “Rekonstrukce střešního pláště objektu ústředny - Trojhalí 

Karolina” zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,           

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu se společností: H&B delta, s.r.o., se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín,                 

IČO: 25835661 za cenu nejvýše přípustnou 10 230 000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 12 
Návrh na zajištění služeb na mezinárodním veletrhu nemovitostí           
a investičních příležitostí Expo Real 2019 v německém Mnichově            
(7. - 9. 10. 2019) 
  
Usnesení číslo: 01433/RMm1822/2 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 01216/RM1822/20 
  
Rada města 
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1) svěřuje 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru strategického rozvoje 

zajistil zpracování projektové dokumentace stánku u společnosti PROJEKTSTUDIO formou 

vystavení objednávky s maximální výši plnění 169 400 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje, 

aby zajistil podpis objednávek dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička,  

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_VZ 2 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy příkazní  
na zajištění služeb pro projekt “Úpravy - přestavba oblasti 
přednádražního prostoru Ostrava, hl. n.” 
  
Usnesení číslo: 01434/RMm1822/2 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 3883/RM1014/51 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy příkazní na zajištění služeb pro 

projekt “Úpravy - přestavba oblasti přednádražního prostoru Ostrava, hl. n.” se zpracovatelem 

(příkazníkem): ProFaktum, s. r. o. sídlo: Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČO: 28568087, 

za cenu nejvýše přípustnou 106 000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j e účelová rezerva ORJ 300 

§  3636,  pol. 5901, ÚZ 3636   o 129 tis. Kč 

- z v y š u j í  běžné výdaje ORJ 300 

§ 3639, pol. 5166, ÚZ 3636  o 129 tis. Kč 
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3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh dalšího postupu týkající se následné veřejnosprávní kontroly     
u příjemce dotace 
  
Usnesení číslo: 01435/RMm1822/2 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
nepodávat stížnost proti Usnesení Policie České republiky, Městského ředitelství policie 

Ostrava, oddělení hospodářské kriminality, č. j. KRPT-247209-60/TČ-2018-070781, které bylo 

doručeno SMO dne 27.5.2019, dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 1 
Projednání návrhu prodeje spoluvlastnického podílu na pozemní 
komunikaci v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01436/RMm1822/2 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
žádost fyzických osob XXXX XXXXX XXXXXXXX a XXXX XXXXX XXXXXXXXXX, 

oba bytem XXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXX 

zastoupených na základě plné moci advokátem JUDr. XXXXXXX XXXXXXXXX, nazvanou 

“Návrh na prodej spoluvlastnického podílu na pozemní komunikaci v k. ú. Polanka nad Odrou”, 

která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města projednat 

žádost fyzických osob XXXX XXXXX XXXXXXXX a XXXX XXXXX XXXXXXXXXX, 

oba bytem XXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXX 

zastoupených na základě plné moci advokátem JUDr. XXXXXXX XXXXXXXXX, nazvanou 
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“Návrh na prodej spoluvlastnického podílu na pozemní komunikaci v k. ú. Polanka nad Odrou”, 

která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

a této žádosti nevyhovět 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města návrh na projednání žádosti dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 6 
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Petřkovice u Ostravy, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01437/RMm1822/2 

(zn.předkl.) 
08 

  
 
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se záměrem města prodat nemovitou věc v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava,              

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Petřkovice, a to: 

-  část pozemku parc. č. 1768/3 o výměře 527 m2, která je dle geometrického plánu č. 

2109-55/2018, vyhotoveného pro k. ú. Petřkovice u Ostravy oddělena a nově označena jako 

pozemek parc. č. 1768/4, k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 19.06.2019 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 10 
Návrh na souhlas vlastníka pozemku s provedením stavby v k.ú. Hrušov, 
obec Ostrava, pro společnost OZO Ostrava s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01438/RMm1822/2 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
v souladu s ustanovením § 184 a), zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, s umístěním stavby “Rozšíření skládky  TKO v  Ostravě -  Hrušově V. etapa, kazeta  

č. 2 - SO 021 Terénní úpravy”, na  pozemcích ve  vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- parc. č. 302/2 

- část parc. č. 302/3 oddělená GP č. 1421/2018, který je v současné době ověřován KN 

- parc. č. 302/43 

v k.ú. Hrušov, obec Ostrava 

dle výkresu - podrobná situace trénních úprav a kastastrálního situačního výkresu, které jsou 

přílohou č. 2/3 a č. 2/4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce - ARCHITECTURA, z.s. 
  
Usnesení číslo: 01439/RMm1822/2 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce nemovitého majetku 

s vypůjčitelem ARCHITECTURA, z.s. 

se sídlem Beltémské náměstí 169/5a, 110 00 Praha 1 

IČO: 27017923, DIČ: CZ27017923 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 3474/2017/MJ - 
Dolní oblast Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 01440/RMm1822/2 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 3474/2017/MJ            

ze dne 6. 12. 2017, jejímž předmětem je pronájem částí pozemků parc:  

- 3641/22, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 119,5 m2 

- 3641/2, ostatní plocha, ostatní komunikace a to část 1 o výměře 1,0 m2 a část 2 o výměře 1,5 m2
 

- 3239/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27,5 m2
 

- 3220/106, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 90,5 m2
 

- 3220/37, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 53,5 m2
 

- 3244/1, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 80,5 m2
 

- 3220/86, ostatní plocha, manipulační plocha a to část 1 o výměře 45,5 m2 a  

 část 2 o výměře 3,5 m2
 

- 3220/9, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 40,5 m2 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

se spolkem Dolní oblast Vítkovice, z.s. 

se sídlem Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava, IČO: 751 25 285 

z důvodu prodloužení doby určené na předání předmětu nájmu, a to na 42 měsíců ode dne 

uveřejnění smlouvy v registru smluv 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Návrh na záměr výpůjčky částí pozemku parc. č. 436, parc. č. 437, parc. 
č. 442/1 a parc. č. 386, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 01441/RMm1822/2 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit částí pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to parc. č. 

436, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o celkové výměře 15 m2, parc. č. 386, ostatní 

plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 1 m2, parc. č. 437, ostatní plocha, jiná plocha,           

o celkové výměře 1 m2, parc. č. 442/1, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 2 m2 ,       

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou           

č. 1 předloženého materiálu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 15 
Návrh na souhlas s umístěním prosklené výtahové šachty do pozemku 
ve vlastnictví SMO pro společnost Černá louka s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 01442/RMm1822/2 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
v souladu s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006/Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, s umístěním prosklené výtahové šachty s výtahem  do pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 86/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

pro: 

Černá louka s.r.o. 

se sídlem  Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 268 79 280 

v rámci stavby “Přístavba osobního výtahu ke schodišti Konferenčního centra v areálu 

Výstaviště Černá louka Ostrava”, dle situačního výkresu, který je přílohou č. 2/1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 7 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 01443/RMm1822/2 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 34070, ORJ 120 o 280 tis. Kč (A.1.) 

- běžné výdaje 

na § 1014, pol. 5221, ORJ 190 o 1 390 tis. Kč (C.1.) 

na § 3741, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 o 310 tis. Kč (C.2.) 

na § 3699, pol. 5362, ORJ 210 o 11 tis. Kč (C.3.) 
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na § 2141, pol. 5169, ORJ 300 o 250 tis. Kč (C.4.) 

(C.5.) na ORJ 230, § 2212, pol. 5169, ÚZ 92 o 50 tis. Kč 

                                            pol. 5171, ÚZ 92 o 450 tis. Kč 

na § 6409, pol. 5909, ORJ 137 o 245 tis. Kč (C.6.) 

(C.7.) na ORJ 130, § 1014, pol. 5169, org. 4271 o 13 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 5169 o 80 tis. Kč 

                                            pol. 5139, org. 2406 o 8 tis. Kč 

                                            pol. 5192 o 50 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.5.) na ORJ 230, § 1014, pol. 6121, org. 8195 o 14 237 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 8195 o 800 tis. Kč 

  

- neinvestiční transfery 

na § 3312, pol. 5336, ÚZ 34070, ORJ 160, org. 4212 o 280 tis. Kč (A.1.) 

(C.3.) na ORJ 210, § 3699, pol. 5213 o 105 tis. Kč 

                                            pol. 5494 o 58 tis. Kč 

                                            pol. 5212 o 18 tis. Kč 

                                            pol. 5222 o 33 tis. Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

(C.3.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 521 o 33 tis. Kč 

                                                                         org. 511 o 195 tis. Kč 

s n í ž í 

- běžné výdaje 

na § 1014, pol. 5229, ORJ 190 o 1 390 tis. Kč (C.1.) 

na § 3792, pol. 5222, ÚZ 1030, ORJ 190 o 310 tis. Kč (C.2.) 

(C.3.) na ORJ 210, § 3699, pol. 5901 o 450 tis. Kč 

                               § 3635, pol. 5166 o 3 tis. Kč 

na § 2141, pol. 5175, ORJ 300, org. 61 o 250 tis. Kč (C.4.) 

(C.7.) na ORJ 130, § 1014, pol. 5133, org. 4271 o 13 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 5133 o 80 tis. Kč 

                                            pol. 5175, org. 2406 o 8 tis. Kč 

                                            pol. 5139 o 50 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.5.) na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7352 o 500 tis. Kč 

                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3115 o 800 tis. kč 

                                                             org. 3238 o 1 000 tis. Kč 

                                                             org. 3260 o 13 237 tis. Kč 

na § 3639, pol. 6121, org. 8323, ORJ 137 o 245 tis. Kč (C.6.) 

Městský obvod Hrabová (C.3.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 521 o 33 tis. Kč 
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- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 33 tis. Kč 

Městský obvod Petřkovice (C.3.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 511 o 195 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 195 tis. Kč 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.05.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 2 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě 01178/2019/OI         
v souvislosti se stavbou “Prodloužení sběrače B do Radvanic” 
  
Usnesení číslo: 01444/RMm1822/2 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Dodatku č. 1” k “Nájemní smlouvě” číslo 01178/2019/OI v souvislosti se stavbou 

“Prodloužení sběrače B do Radvanic” mezi pronajímatelem Asental Land, s.r.o.,          

Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 27769143 

a nájemcem 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IČO: 00845451 dle přílohy            

č. 2 přeloženého materiálu 

  

 
RM_M 5 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní   
č. 1375/2017/OI/VZKÚ na stavby “Přestupní uzel Ostrava-Hulváky, II. 
etapa, tramvajové zastávky” a “Rekonstrukce křiž. ul. 28. října, sil. II/479 
s MK ul. Železárenskou a Sokola Tůmy v Ostravě” 
  
Usnesení číslo: 01445/RMm1822/2 

(zn.předkl.) 
05 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 15/17  
  

Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a Smlouvě příkazní č. 1375/2017/OI/VZKÚ           

ze dne 20.06.2017 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava,  

IČO 00845451 a společnostmi Projekt 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice,        

IČO 48391531 a SHB, akciová společnost Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČO 25324365         

na stavby “Přestupní uzel Ostrava-Hulváky, II. etapa, tramvajové zastávky” a “Rekonstrukce 

křiž. ul. 28. října, sil. II/479 s MK ul. Železárenskou a Sokola Tůmy v Ostravě” - DÚR, DSP, 

DPS, IČ, BOZP, AD dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 8 
Nová radnice - rekonstrukce fasády a oken - návrh dodatku č.1 
  
Usnesení číslo: 01446/RMm1822/2 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 3257/2016/OI/VZKÚ ze dne 19.01.2017 

na realizaci akce ”Nová radnice - rekonstrukce fasády a oken” mezi objednatelem Statutárním 

městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a zhotovitelem: 

TRUHLÁŘSTVÍ PETR KAISER s.r.o., Bezděkovská 467, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem  

IČO: 28491670 

kterým se rozšiřuje předmět plnění díla a zvyšuje cena díla 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 9 
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3653/2018/OI/VZKÚ            
ze dne 21.12.2018 ke stavbě ,,LDN Radvanice – zateplení obvodového 
pláště, výměna oken a dveří a oprava balkónů´´ 
  
Usnesení číslo: 01447/RMm1822/2 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3653/2018/OI/VZKÚ ze dne 21.12.2018       
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mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30, Ostrava, IČO: 00845451          

a společností BYSTROŇ group a.s., Chopinova 576/1, 702 00  Ostrava - Přívoz,            

IČO: 27800466 na realizaci díla ,,LDN Radvanice – zateplení obvodového pláště, výměna oken 

a dveří a oprava balkónů´´ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Výstavba bytového domu na ul. Janáčkova”, poř. č. 
081/2019 
  
Usnesení číslo: 01448/RMm1822/2 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01254/RM1822/20 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně zadávacích podmínek k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona 

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

„Výstavba bytového domu na ul. Janáčkova” v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to               

v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01449/RMm1822/2 

(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) odvolává 

  
s účinností ke dni 30.06.2019 z funkce člena představenstva obchodní společnosti VÍTKOVICE 

ARÉNA, a.s. Mgr. KXXXXX VXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX 

  

2) odvolává 

  
s účinností ke dni 28.05.2019 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti VÍTKOVICE  
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ARÉNA, a.s.  Ing. LXXXXX FXXXXXXXXXXX, Ph.D., nar. XXXXXXXXXX, bytem 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

3) volí 

  
s účinností ke dni 29.05.2019 do funkce člena představenstva obchodní společnosti 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.  Ing. LXXXXX FXXXXXXXXXXX, Ph.D., nar. 

XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

4) schvaluje 

  
členovi představenstva obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.  Ing. LXXXXX 

FXXXXXXXXXXX, Ph.D., nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXX, 

smlouvu o výkonu funkce dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_ORG 1 
Příprava výběrového řízení na pozici člena představenstva společnosti 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 01450/RMm1822/2 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 

připravit výběrové řízení na pozici člena představenstva společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 04.06.2019 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

 

 


