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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 29.11.2022 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00248/RM2226/6 RM_M 0 Schválení programu 6. schůze rady města konané 
dne 29.11.2022 

35 

00249/RM2226/6 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Ostravské komunikace, a. s. 

28 

00250/RM2226/6 RM_M 1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje k úhradě 
uznatelných nákladů projektu „Městečko bezpečí” 

05 

00251/RM2226/6 RM_M 2 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 
do majetku města 

89 

00252/RM2226/6 RM_M 3 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku 
v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, návrh na záměr 
města změnit nájemní smlouvu 
ev. č. 1631/2014/MJ formou uzavření dodatku 

08 

00253/RM2226/6 RM_M 4 Návrh na svěření nemovité věci v k. ú. Hrušov, 
obec Ostrava, městskému obvodu Slezská Ostrava 

08 

00254/RM2226/6 RM_M 5 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává 
cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy 

07 

00255/RM2226/6 RM_M 6 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 19/2021, 
o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství, ve znění obecně 
závazné vyhlášky č. 6/2022 

07 

00256/RM2226/6 RM_M 7 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 15/2021 
o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, ve znění obecně závazné 
vyhlášky č. 11/2022 a obecně závazné 
vyhlášky č. 13/2022 

07 

00257/RM2226/6 RM_M 8 Úprava rozpočtu 07 
00258/RM2226/6 RM_M 9 Schválení podání žádostí o podporu pro projekty 

„Revitalizace Tylova sadu” a „Parková plocha 
za Poliklinikou Hrabůvka” z programu Životní 
prostředí, ekosystémy a změna klimatu Norských 
fondů 

38 

00259/RM2226/6 RM_M 10 Projednání návrhů usnesení Výkonné rady spolku 
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z. s. 
a Shromáždění členů spolku Moravskoslezský pakt 
zaměstnanosti, z. s. (dále Spolek) 

94 

00260/RM2226/6 RM_M 11 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
akce „Oprava střechy ZŠ Ostrčilova 10” 

05 

00261/RM2226/6 RM_M 12 Návrh na předání vodohospodářského majetku 
do nájmu spol. Ostravské vodárny a kanalizace 
a. s., záměr pronájmu 

08 
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00262/RM2226/6 RM_M 13 Schválení přijetí dotace v rámci Národního 
programu Životní prostředí (resp. Národního plánu 
obnovy) na realizaci akce „Zelené střechy – 
zastávky MHD 

50 

00263/RM2226/6 RM_M 14 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení služebností” 
v souvislosti se stavbami „Cyklistické řešení 
na ul. Na Rovince” a „Kanalizace a ČOV Koblov-
Antošovice, II. etapa” 

05 

00264/RM2226/6 RM_M 15 Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním 
smlouvám o poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace v oblasti sociální péče a dodatku 
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace v oblasti podpora osob 
s handicapem 

86 

00265/RM2226/6 RM_M 16 Aktualizace č. 1 Akčního plánu adaptační strategie 
statutárního města Ostravy na dopady a rizika 
vyplývající ze změny klimatu 

80 

00266/RM2226/6 RM_M 17 Rozhodnutí o zpracování stavební uzávěry 
na pozemcích parc. č. 1118, 1119, 1120/1 a 1120/2, 
k. ú. Kunčice nad Ostravicí 

89 

00267/RM2226/6 RM_M 18 Úprava rozpočtu roku 2022, vázání výdajů 
rozpočtu roku 2022 k převodu do rozpočtu 
roku 2023 

07 

00268/RM2226/6 RM_M 19 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
v rámci stavby Rekonstrukce tramvajového 
podchodu Tylova, ul. Plzeňská, Ostrava - Jih 

05 

00269/RM2226/6 RM_M 20 Návrh na pořízení změny Územního plánu Ostravy 89 
00270/RM2226/6 RM_M 21 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana 

Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 
p. o., do Velké Británie (Londýn) ve dnech 08.-
11.11.2022 

42 

00271/RM2226/6 RM_M 22 Schválení přípravy a podání žádosti o podporu 
pro projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení - 
Ostrava, ul. Místecká” v rámci Národního plánu 
obnovy 

38 

00272/RM2226/6 RM_M 23 Mimořádné dotace a peněžitý dar v oblasti sportu 92 
00273/RM2226/6 RM_M 24 Dodatek č. 1 - Oprava bytového fondu MOaP II. 05 
00274/RM2226/6 RM_M 25 Souhlas zřizovatele s přípravou, předložením 

a realizací projektů v rámci výzvy OP J. A. 
Komenský, „Výzva č. 02_22_002 šablony pro MŠ 
a ZŠ”, ze strany SVČ Korunka, příspěvková 
organizace, SVČ Ostrava - Moravská Ostrava, 
příspěvková organizace a DDM Poruba, 
příspěvková organizace 

91 

00275/RM2226/6 RM_M 26 Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 
pozemku v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 

08 

00276/RM2226/6 RM_M 27 Návrh na uzavření dodatků č. 2 k nájemním 
smlouvám 

08 
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00277/RM2226/6 RM_M 28 Návrh na souhlas s umístěním vedení VN včetně 
optiky a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene k pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a. s., a návrh na uzavření služebnosti 
k pozemku ve vlastnictví fyzické osoby, 
pro statutární město Ostrava 

08 

00278/RM2226/6 RM_M 29 Návrh na záměr města prodat část pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

08 

00279/RM2226/6 RM_M 30 Návrh na souhlasy ke stavbám na pozemcích 
v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 
sousedních nemovitostí 

84 

00280/RM2226/6 RM_M 31 Smlouva o provádění monitoringu rizikových 
dřevin na rok 2023-2025 

84 

00281/RM2226/6 RM_M 32 Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy v rámci dotačního 
programu TVOŘÍME PROSTOR 

38 

00282/RM2226/6 RM_M 33 Náhrada za bezesmluvní užívání pozemků 
v k. ú. Moravská Ostrava ve vlastnictví S. D. 
a jednostranný zápočet pohledávek mezi SMO 
a S. D. 

08 

00283/RM2226/6 RM_M 34 Návrh na souhlas s umístěním zpevněné plochy 
do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
a návrh na uzavření nájemní smlouvy s fyzickou 
osobou 

08 

00284/RM2226/6 RM_M 35 Návrh na změny ve složení komise kultury rady 
města 

87 

00285/RM2226/6 RM_M 36 Návrh na zřízení služebností a uzavření 
smluv o zřízení služebností pro společnost                 
H-Zone, s. r. o., a SPA for CARS s. r. o. 

08 

00286/RM2226/6 RM_M 37 Návrh na uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvy 
o výpůjčce” v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce kanalizace ul. Na Závadě” 

05 

00287/RM2226/6 RM_M 38 Návrh na poskytnutí účelových investičních dotací 
z rozpočtu statutárního města Ostravy a uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové 
investiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy 

05 

00288/RM2226/6 RM_M 39 Aktualizace podmínek Programu Global Experts - 
Podpora příchodu excelentních vědců na univerzity 
v Moravskoslezském kraji a žádost o mimořádnou 
dotaci Ostravské univerzitě 

91 

00289/RM2226/6 RM_M 40 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostor 38 
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00290/RM2226/6 RM_M 41 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 0871/2022/OI se zhotovitelem Ostravské 
městské lesy a zeleň, s. r. o., na realizaci náhradní 
výsadby a související následné péče v rámci stavby 
„Cyklopropojení centra s DOV” 

05 

00291/RM2226/6 RM_M 42 Návrh na změnu výše pachtovného na rok 2023 
a stanovení ceny vodného a stočného na rok 2023 
v Průmyslové zóně Mošnov 

80 

00292/RM2226/6 RM_M 43 Návrh na záměr města prodat a neprodat nemovité 
věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
lokalita Křižíkova 

08 

00293/RM2226/6 RM_M 44 Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, 
příspěvková organizace - udělení předchozího 
souhlasu zřizovatele s nabytím darů do vlastnictví 
a projekt „Tři koruny ze vstupu“ a návrh na snížení 
neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové 
organizace 

38 

00294/RM2226/6 RM_M 45 Návrh: „Program na obnovu nevyužitých budov 
za účelem rozvoje bytového fondu v Ostravě” 

89 

00295/RM2226/6 RM_M 46 Firemní školka města Ostravy, příspěvková 
organizace - přerušení provozu 

38 

00296/RM2226/6 RM_M 47 Návrh na koupi pozemků, komunikace 
a inženýrských sítí v k. ú. Stará Plesná, obec 
Ostrava, a uzavřít kupní smlouvy se spol. Abano 
Real s. r. o. a jejich svěření městskému obvodu 
Plesná 

08 

00297/RM2226/6 RM_M 48 Návrh dohody o splátkách a uznání dluhu 08 
00298/RM2226/6 RM_M 49 Návrh přijmout dar vodovodního řadu, uzavřít 

darovací smlouvu s Ing. A. A. a smlouvu o zřízení 
služebnosti s fyzickými osobami, v k. ú. Koblov, 
obec Ostrava 

08 

00299/RM2226/6 RM_M 50 Uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo 
na realizaci stavby „Výstavba nového kampusu 
na Černé louce” a uzavření Dohody o úhradě 
nákladů 

05 

00300/RM2226/6 RM_M 51 Návrh na záměr města zřídit právo stavby 
na nemovitých věcech v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy 

08 

00301/RM2226/6 RM_M 52 Žádost Ostravského centra nové hudby, z. s., 
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti 
kultury 

60 

00302/RM2226/6 RM_M 53 Návrh na záměr města nezměnit nájemní smlouvu 
ev. č. 2962/2016/MJ, ve znění dodatku č. 1, formou 
uzavření dodatku č. 2 

08 
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00303/RM2226/6 RM_M 54 Návrh na úpravu podmínek sdělení o poskytnutí 
účelových neinvestičních příspěvků školám 
v celkové výši 150.000 Kč na realizaci projektu 
Stromy 

91 

00304/RM2226/6 RM_M 55 Návrh na záměr města neprodat a nepronajmout 
pozemky v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec 
Ostrava 

08 

00305/RM2226/6 RM_M 56 Odpověď na dotaz člena zastupitelstva města 
Bc. Aleše Boháče, MBA, ve věci stavby 
Parkovacího domu u Krajského úřadu 

05 

00306/RM2226/6 RM_M 57 Návrh na záměr města změnit uzavřenou „Nájemní 
smlouvu” ev. č. 1322/2022/MJ ze dne 14. 4. 2022 
formou uzavření dodatku č. 1 

08 

00307/RM2226/6 RM_M 58 Návrh na souhlas vlastníka s umístěním 
inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví SMO 
a souhlas s trvalým odnětím pozemku 
ze zemědělského půdního fondu 

08 

00308/RM2226/6 RM_M 59 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě, 
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti a nájemní smlouvy na část pozemku 
v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava s fyzickou osobou 

08 

00309/RM2226/6 RM_M 60 Informativní materiál pro členy Zastupitelstva 
města Ostravy o aktuálním stavu přípravy projektu 
Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města 
Ostravy 

34 

00310/RM2226/6 RM_M 61 Návrh přijmout darem nemovité věci včetně 
infrastruktury a návrh uzavřít Darovací smlouvu 
a Smlouvu o zřízení služebnosti - DIAMO, s. p., 
k. ú. Kunčice, obec Ostrava 

08 

00311/RM2226/6 RM_M 62 Návrh města směnit pozemek parc. č. 110/140 
v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, za stavby 
chodníků a komunikací na pozemcích 
v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, 
se společností Monkstone Ostrava s. r. o. a návrh 
uzavřít smlouvu o spolupráci s DPO a. s. 
a Monkstone Ostrava s. r. o. 

08 

00312/RM2226/6 RM_M 63 Návrh zástupců města v orgánech spolku Spolek 
na podporu sportu, dětí a mládeže, z. s. 

28 

00313/RM2226/6 RM_MZP 1 Návrh Dodatku č. 44 ke Koncesní smlouvě 
ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000 

80 

00314/RM2226/6 RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Rekonstrukce zastávkových 
přístřešků MHD”, poř. č. 131/2022 

05 

00315/RM2226/6 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Kanalizace Svinov - výpusť 
Zátiší (BOZP + dozor ČPHZ)”, poř. č. 201/2022 

05 

00316/RM2226/6 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Kanalizace Svinov – výpust 
Zátiší”, poř. č. 174/2022 

05 
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00317/RM2226/6 RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na provedení opravy přístřešku v areálu střediska 
dřevařské výroby na pozemku parc. č. 2599/2 
k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

84 

00318/RM2226/6 RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Výměna kotlů - Mošnov”, 
poř. č. 202/2022 

84 

00319/RM2226/6 RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Celoroční ošetřování trávníku 
fotbalového hřiště”, poř. č. 211/2022 

84 

00320/RM2226/6 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Veletrh MIPIM 2023”, 
poř. č. 221/2022 

38 

00321/RM2226/6 RM_VZ 8 VZMR Řízení tiskových služeb - zabezpečené 
řízení tisku, digitalizace dokumentů a centrální 
řízení bezpečnosti multifunkčních zařízení 

83 

00322/RM2226/6 RM_VZ 9 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
a uzavření smlouvy na zpracování „Studie 
zabezpečení města elektrickou energií - řešení 
alternativních energetických zdrojů na území města 
Ostravy” 

89 
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RM_M 0 
Schválení programu 6. schůze rady města konané dne 29.11.2022 

Usnesení číslo: 00248/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
35 

Rada města 

 1) schvaluje 

  
program 6. schůze rady města konané dne 29.11.2022 

  
 

RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
komunikace, a. s. 

Usnesení číslo: 00249/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
28 

v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti 
Ostravské komunikace, a. s., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory,            
709 00 Ostrava, IČO: 25396544, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 

Rada města 
  
1) uděluje 

  
v souladu s § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, představenstvu obchodní 
společnosti Ostravské komunikace, a. s., pokyn k dalšímu využití kapitálu a strategickému 
rozvoji společnosti Ostravské komunikace, a. s., a to následujícím způsobem: 

-  společnost Ostravské komunikace, a. s., bude na základě smlouvy o společném zadání 
veřejných zakázek a o úpravě vzájemných práv a povinností uzavřené se statutárním městem 
Ostrava, financovat a realizovat výstavbu parkovacího domu u Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje do výše 2/3 celkových nákladů výstavby parkovacího domu, 
a to formou využití vlastních zdrojů společnosti odpovídajících výši 200 mil. Kč vlastních zdrojů 
společnosti a investičním úvěrem získaným pro účel výstavby parkovacího domu u Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje tak, aby investiční úvěr pokryl rozdíl mezi vlastními zdroji, 
tj. 200 mil. Kč a výší 2/3 celkových nákladů výstavby parkovacího domu u Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje; 

- společnost Ostravské komunikace, a.s., za účelem zajištění financování výstavby parkovacího 
domu u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, požádá o poskytnutí dlouhodobého 
investičního úvěru do potřebné výše odpovídající rozdílu mezi vlastními zdroji společnosti 
užitých na výstavbu, tj. 200 mil. Kč a výší 2/3 celkových nákladů výstavby parkovacího domu 
u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, s dobou splatnosti 20 let, s úrokovou sazbou 
nejvýše do 8 % p.a. tak, aby náklady roční splátky investičního úvěru včetně úroků nepřesáhly 
částku 26 mil. Kč; 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 9/70 
  

- společnost Ostravské komunikace, a.s. v rámci zajištění financování investičního úvěru 
pořízeného za účelem realizace výstavby parkovacího domu u Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje po dobu nejméně 6 let, počínaje rozdělením zisku za rok 2021, nebude 
akcionáři, statutárnímu městu Ostrava, vyplácet podíl na zisku (dividendy) tak, aby vytvořené 
zdroje mohly sloužit pro hrazení splátek investičního úvěru; 

- společnost Ostravské komunikace, a.s. bude po realizaci výstavby parkovacího domu 
u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje případné ztráty z provozu parkovacího domu 
pokrývat jinými ziskovými aktivitami společnosti; 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 1 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje k úhradě uznatelných nákladů projektu 
„Městečko bezpečí” 
  
Usnesení číslo: 00250/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje, č. 0012/2021/OI ze dne 9. 2. 2021, uzavřené mezi statutárním městem 
Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a Moravskoslezským krajem, 
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 
předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě dle bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek, T: 07.12.2022
 vedoucí odboru investičního 
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RM_M 2 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 00251/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vydává 

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

• pozemku parc. č. 3062/1 v k. ú. Polanka nad Odrou, pro městský obvod Polanka nad Odrou, 
• části pozemku parc. č. 414/11 v k. ú. Muglinov, vymezenou geometrickým plánem č. 3030-
75/2022 ze dne 17.08.2022 a nově označenou jako pozemek parc. č. 414/56 v k. ú. Muglinov, 
pro městský obvod Slezská Ostrava 

  
2) schvaluje 

  
text odpovědi městským obvodům dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 3 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k. ú. Stará Bělá, obec 
Ostrava, návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu 
ev. č. 1631/2014/MJ formou uzavření dodatku 
  
Usnesení číslo: 00252/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 2904/6 - trvalý travní porost o výměře 1010 m2

v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého 
materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) rozhodla 

  
o záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 1631/2014/MJ ze dne 25. 6. 2014, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 3. 2. 2017 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 12. 12. 2019, jejímž předmětem 
je pronájem části pozemku p. p. č. 971/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2 v k. ú. 
Přívoz, obec Ostrava 
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formou uzavření dodatku č. 3, kterým dojde ke změně čl. V. Doba a skončení nájmu, 
a to k prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2023, 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 
právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 4 
Návrh na svěření nemovité věci v k. ú. Hrušov, obec Ostrava městskému 
obvodu Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00253/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
  
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc. č. 37/2 v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava,  dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 10/2022, Statut města Ostravy, v platném znění 

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
  
označit nemovitou věc uvedenou v bodě 1) návrhu tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Slezská Ostrava, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 10/2022, Statut města Ostravy, v platném znění 

  
3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.12.2022
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 5 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává cenová mapa 
stavebních pozemků města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00254/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 

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

  
2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Miroslavu Svozilovi 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 07.12.2022
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 6 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 19/2021, o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2022 
  
Usnesení číslo: 00255/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
 
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška č. 19/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve znění 
obecně závazné vyhlášky č. 6/2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Miroslavu Svozilovi 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu města 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 07.12.2022
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 7 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 15/2021 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 11/2022 a obecně 
závazné vyhlášky č. 13/2022 
  
Usnesení číslo: 00256/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
07 

Rada města 

1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
 
vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 15/2021 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné 
vyhlášky č. 11/2022 a obecně závazné vyhlášky č. 13/2022, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Miroslavu Svozilovi 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 07.12.2022
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 8 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 00257/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů pro Městský ateliér prostorového plánování a architektury, p. o., 
a to 
- snížení neinvestičního příspěvku o 330 tis. Kč 
- zvýšení investičního účelového příspěvku o 331 tis. Kč 
dle bodu E.4. důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2022
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 9 
Schválení podání žádostí o podporu pro projekty „Revitalizace Tylova 
sadu” a „Parková plocha za Poliklinikou Hrabůvka” z programu Životní 
prostředí, ekosystémy a změna klimatu Norských fondů 
  
Usnesení číslo: 00258/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
přípravu a podání žádostí o podporu pro projekty „Parková plocha za Poliklinikou Hrabůvka” 
a Revitalizace Tylova sadu” z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu 
financovaného z Norských fondů 2014–2021 

  
2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 
zajistit veškeré úkony související s přípravou projektů a předložením žádostí o podporu včetně 
jejich příloh pro projekty dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy Stavanger

  
 Vyřizuje: Mgr. Jiří Hudec, T: 04.01.2023
 pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru strategického rozvoje 
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RM_M 10 
Projednání návrhů usnesení Výkonné rady spolku Moravskoslezský pakt 
zaměstnanosti, z. s., a Shromáždění členů spolku Moravskoslezský pakt 
zaměstnanosti, z. s. (dále Spolek) 
  
Usnesení číslo: 00259/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
94 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se schválením Zprávy o činnosti - průběžné  plnění 
Akčního plánu za rok 2022 spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z. s., se sídlem 
Varenská 1414/1, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00 Ostrava (IČO 07864507) dle důvodové 
zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
2) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se schválením Akčního plánu na rok 2023 spolku 
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z. s., se sídlem Varenská 1414/1, Moravská Ostrava 
a Přívoz, 702 00 Ostrava (IČO 07864507) dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
3) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se schválením návrhu rozpočtu na rok 2023 spolku 
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z. s., se sídlem Varenská 1414/1, Moravská Ostrava 
a Přívoz, 702 00 Ostrava (IČO 07864507) dle důvodové zprávy a přílohy č. 3, 4 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 11 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo akce „Oprava střechy 
ZŠ Ostrčilova 10” 
  
Usnesení číslo: 00260/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2413/2022/OI/VZ ze dne 14.9.2022 mezi 
statutárním městem Ostrava a společností DK ROOF s.r.o., se sídlem: Hlávkova 447/5, 
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702 00 Ostrava, IČO 26812584, kterým se upravuje rozsah předmětu smlouvy a cena díla 
ve vztahu k vzniklým vícepracím a méněpracím v rámci akce „Oprava střechy ZŠ Ostrčilova 10” 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 12 
Návrh na předání vodohospodářského majetku do nájmu spol. Ostravské 
vodárny a kanalizace a. s., záměr pronájmu 
  
Usnesení číslo: 00261/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku ve vlastnictví statutárního města Ostrava v celkové 
pořizovací ceně 36.487.960,35 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO 
ze dne 22. 12. 2000 ve znění pozdějších dodatků do nájmu společnosti Ostravské vodárny 
a kanalizace a. s., a to: 

- Vodovodní řad A z potrubí PE 100 D 225 v délce 237,5 m a vodovodní řad                  
A1, A2 PE 100 D 125 v délce 47,9 m včetně 4 kusy hydrantů DN 80, který byl 
realizován na pozemcích parc. č. 3584/1, parc. č. 214/1, parc. č. 214/5, parc. č. 214/8, 
parc. č. 213/3, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a kolaudován kolaudačním souhlasem 
č. 77/22/VH/K ze dne 27. 7. 2022 a vybudován v rámci stavby „Rekonstrukce vodovodu 
Smetanovo náměstí, Moravská Ostrava”, ORG 7392, v pořizovací ceně 7.357.010,81 Kč 

- Vodovodní řad PE 100 D 90 v celkové délce 193,40 m včetně 1 kusu hydrantu DN 80, 
který byl realizován na pozemcích parc. č. 2665/57, parc. č. 2665/74, parc. č. 2665/73, 
parc. č. 3181/2, parc. č. 3181/20, vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, a kolaudován 
kolaudačním souhlasem č. 27/18/VH/K ze dne 24. 4. 2018. Statutární město Ostrava nabylo 
vodovodní řad darovací smlouvou ev. č. 2519/2022/MJ ze dne 23. 9. 2022, v pořizovací ceně 
380.000,00 Kč 

- Kanalizační stoky DN 300, DN 200 celkové délky 148,94 m včetně 5 kusů revizních šachet 
DN 1000 a 1 kusu revizní šachty D425, výtlačného řadu DN 100 délky 79,52 m, potrubí 
z uklidňující šachty DN 300 délky 1,89 m, čerpací stanice odpadních vod je tvořena 
celoplastovou dvouplášťovou šachtou s armovací výztuží vnitřního průměru 1,440 m a 2 kusů 
čerpadel typu Amarex, které byly vybudovány na pozemcích parc. č. 4913, parc. č. 4915, 
parc. č. 4936, parc. č. 5440, parc. č. 5415/1, parc. č. 5415/2, parc. č. 5406,  vše v k. ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava, kolaudovány kolaudačním souhlasem č. 120/15/VH/K 
ze dne  8. 11. 2015 a statutární město Ostrava nabylo vodohospodářský majetek kupní smlouvou 
ev. č. 2501/2022/MJ ze dne 22. 9. 2022, v pořizovací ceně 1,21 Kč 
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- Vodovodní řad pro veřejnou potřebu DN 100, DN 150, DN 200 v tvárné litině v délce 452 m 
a DN 100, DN 150 z PVC v délce 181 m, který byl kolaudován kolaudačním
rozhodnutím č. 392/93 ze dne 27. 5. 1993, uložen v pozemcích v k. ú. Dubina u Ostravy, 
obec Ostrava, vybudován v rámci stavby „Bělský Les vodovod pro bloky 1401 - 1404”, 
v pořizovací ceně 2.888.024,00 Kč 

- Vodovodní řad pro veřejnou potřebu z ocelového potrubí DN 100 v délce 325 m, který byl 
kolaudován kolaudačním rozhodnutím č. 391/91 ze dne 29. 11. 1991, uložen v pozemcích 
v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a vybudován v rámci stavby Bělský Les I/4 - vodovod 
pro bl. 1405 - 1408”, v pořizovací ceně 1.143.456,00 Kč 

- Vodovod pro veřejnou potřebu DN 150 z potrubí ocelové délky 169 m a DN 150 potrubí PVC 
délky 9,65 m včetně 1 kusu hydrantu a 8 kusů šoupat, který byl kolaudován  kolaudačním 
rozhodnutím č. 69/94 ze dne 20. 1. 1994, uložen v pozemcích v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 
a vybudován v rámci stavby „Bělský Les I/6 obj. vodovod pro bloky 1608-9”, v pořizovací ceně 
696.148,00 Kč 

- Kanalizace pro veřejnou potřebu DN 300  délky 278,86 m včetně 9 kusů kanalizačních 
šachet  DN 1000, která byla kolaudována kolaudačním rozhodnutím č. 655/93 
ze dne 24. 9. 1993, uložena v pozemcích v  k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava a vybudována v rámci 
stavby „Bělský Les I/6 st. kanalizace pro bl. 1608-9”, v pořizovací ceně 2.657.770,53 Kč. 

- Vodovodní řad pro veřejnou potřebu DN 150 z tvárné litiny v délce 423 m a DN 100 z tvárné 
litiny v délce 8 m, který byl kolaudován  kolaudačním rozhodnutím č. 413/91 
ze dne 4. 12. 1991,  uložen v pozemcích  v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a vybudován 
v rámci stavby „Bělský Les I/5 vodovod pro bloky 1507 - 1510”, v pořizovací ceně  
2.054.979,11 Kč 

- Vodovodní řad pro veřejnou potřebu DN 100 v délce 166 m z litinového potrubí, který byl 
kolaudován kolaudačním rozhodnutím č. 803/96 ze dne 18. 12. 1996, uložen v pozemcích v k. ú. 
Dubina u Ostravy, obec Ostrava a vybudován v rámci stavby „Vodovodní řad pro nákupní 
středisko Bělský Les I/4”, v pořizovací ceně 800.439,00 Kč 

-  Vodovod pro veřejnou potřebu DN 150 ocelové potrubí délky 162 m v technické chodbě 
a potrubí ve výkopu je z PVC DN 150 v délce 78 m, v pořizovací ceně 925.701,00 Kč 
a kanalizace pro veřejnou potřebu je z kameninových trub DN 300 délky 279 m, v pořizovací 
ceně 2.657.771,00 Kč, které byly kolaudovány kolaudačním rozhodnutím č. 825/94 ze dne 
20. 12. 1994,  uloženy v pozemcích v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava a vybudovány v rámci stavby 
„Bělský Les I/6 - objekty vodovod a kanalizace pro blok 1605 - 1606” 

- Vodovodní řad pro veřejnou potřebu z ocelového potrubí DN 150 a DN 100 v délce 270 m, 
PVC DN 150 a DN 100 v délce 145 m, který byl kolaudován kolaudačním rozhodnutím č. 87/93 
ze dne 15. 3. 1993, uložen v pozemcích v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava a vybudován 
v rámci stavby „Bělský Les I/6 Ostrava - Jih - obj. vodovod pro bloky 1601 - 1604”, v pořizovací 
ceně 1.716.044,00 Kč 
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- Kanalizace jednotná je z betonových trub DN 800 délky 437 m a z kameninových DN 400 
délky 222 m, která byla kolaudována kolaudačním rozhodnutím č. 895/98 ze dne 
26. 11. 1998, uložena v pozemcích v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava a vybudována v rámci 
stavby „Kanalizace ulice Elektrárenská”, v pořizovací ceně 10.539.796,00 Kč 

-  Vodovod PE HD DN 200 SDR 17 v délce 555,34 m, který byl kolaudován kolaudačním 
rozhodnutím č. 1361/05 ze dne 18. 1. 2006, uložen v pozemcích v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 
a vybudován v rámci stavby „Průmyslová zóna Ostrava - Hrabová, 1. etapa, 2. část”, v pořizovací 
ceně 2.606.151,00 Kč 

- Navrtávací pásy, domovní uzávěry, kanalizační odbočky, které statutární město nabylo 
Dodatkem č. 3 ke Koncesní smlouvě arch. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000, č. dokladu 
FVR 197007, 137 ks, v pořizovací ceně 64.668,69 Kč 

  
2) rozhodla 

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

- Vodovodní řad DN 80 celkové délky 131,03 m včetně hydrantu DN 80, který byl vybudován 
na pozemcích parc. č. 161, parc. č. 162/1, parc. č. 918/14, parc. č. 918/55, parc. č. 963/4, 
vše v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava a kolaudován kolaudačním souhlasem č. 1/16/VH/K 
ze dne 20. 1. 2022 
  
- Vodovodní řad PE 100 D 90 v celkové délce 134,39 m  včetně 1 kusu hydrantu DN 80, 
který byl vybudován na pozemcích parc. č. 1625/2, parc. č. 2064/7, parc. č. 2064/8,  vše v k. ú. 
Hošťálkovice, obec Ostrava a kolaudován kolaudačním souhlasem č. 69/16/VH/K ze dne 
7. 6. 2016 

- Vodovodní řad PE D 90 celkové délky 136,40 m a splašková kanalizace  DN 250 celkové 
délky 133,30 m, které byly realizovány na pozemcích parc. č. 1396/1, parc. č. 1392,  vše v k. ú. 
Stará Bělá, obec Ostrava a kolaudovány kolaudačními souhlasy ze dne 6. 8. 2020 a ze dne 
15. 9. 2020 

- Vodovodní řad DN 80, DN 100 celkové délky 230,6 m, který byl uložen v pozemcích 
parc. č. 453/5, parc. č. 453/14, vše  v k. ú. Koblov, obec Ostrava a  kolaudován kolaudačním 
souhlasem č. 15/12/VH/K ze dne 25. 1. 2012 

- Vodovodní řad PE D 90 celkové délky 111,99 m, který byl uložen v pozemcích p. p. č. 141/13, 
p. p. č. 143/1, p. p. č. 141/12, p. p. č. 141/5, p. p. č. 141/27, p. p. č. 141/9, p. p. č. 141/26, 
p. p. č. 525, p. p. č. 475/1, v  k. ú. Heřmanice, obec Ostrava a vybudován na základě rozhodnutí 
č. 384/22/VH ze dne 14. 4. 2022 
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3) svěřuje 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 01.12.2022
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 13 
Schválení přijetí dotace v rámci Národního programu Životní prostředí 
(resp. Národního plánu obnovy) na realizaci akce „Zelené střechy –
zastávky MHD 
  
Usnesení číslo: 00262/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 08687/RM1822/135 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životní 
prostředí (resp. Národního plánu obnovy), výzva č. 10/2021, podoblast 1.5 „Udržitelné 
a efektivní hospodaření s vodou v obcích”, aktivita 1.5.E „Hospodaření se srážkovými vodami 
v intravilánu obcí” od poskytovatele Státní fond životního prostředí ČR, sídlem 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729, na projekt „Zelené střechy – zastávky 
MHD“, dle podmínek přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 

    
financování projektu v celkové výši 2.870 tis. Kč: - v roce 2023: předfinancování projektu 
ve výši 1.381 tis. Kč a bez spolufinancování ze strany statutárního města Ostravy 
  

  
3) žádá 

  
městský obvod Radvanice a Bartovice 
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Aleš Boháč, MBA, T: 23.06.2023
 starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice 
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RM_M 14 
Návrh na uzavření „Smluv o zřízení služebností” v souvislosti 
se stavbami „Cyklistické řešení na ul. Na Rovince” a „Kanalizace 
a ČOV Koblov-Antošovice, II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 00263/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
05 

 Rada města 

 1) rozhodla 

  
o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Cyklistické řešení 
na ul. Na Rovince” mezi vlastníkem: 
Tesco Stores ČR a. s., Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha 10  
IČO: 45308314 
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 
a ČOV Koblov-Antošovice, II. etapa” mezi vlastníkem: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 15 
Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče a dodatku 
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
v oblasti podpora osob s handicapem 
  
Usnesení číslo: 00264/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 1851/ZM1822/29 
k usnesení č. 1949/ZM1822/32 
k usnesení č. 2133/ZM1822/35 
  
Rada města 
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 1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám organizace 
MIKASA z. s., Lumírova 523/28, 700 30 Ostrava, IČO: 22832386, a to 

- dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti 
sociální péče na zabezpečení projektu „Sociální rehabilitace MIKASA” z rozpočtu statutárního 
města Ostravy, ev. č. 0336/2022/SVZ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

- dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti 
podpora osob s handicapem na zabezpečení projektu „Průvodcovství rodin s dětmi 
s handicapem” z rozpočtu statutárního města Ostravy, ev. č. 1019/2022/SVZ dle přílohy č. 6 
předloženého materiálu 

- dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti 
sociální péče na zabezpečení projektu „MIKASA denní stacionář pro děti a mládež 
s kombinovaným postižením” z rozpočtu statutárního města Ostravy, ev. č. 0335/2022/SVZ 
dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy na uzavření dodatků dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 07.12.2022
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 16 
Aktualizace č.1 Akčního plánu adaptační strategie statutárního města 
Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu 
  
Usnesení číslo: 00265/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
aktualizaci č.1 Akčního plánu adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika 
vyplývající ze změny klimatu, spočívající v doplnění zásobníku projektů o tyto projekty: 

• Revitalizace Tylova sadu 
• Parková plocha za poliklinikou Hrabůvka 
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dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu  

  
 

RM_M 17 
Rozhodnutí o zpracování stavební uzávěry na pozemcích parc. č. 1118, 
1119, 1120/1 a 1120/2, k. ú. Kunčice nad Ostravicí 
  
Usnesení číslo: 00266/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
zpracování stavební uzávěry pro pozemky parc. č. 1118, 1119, 1120/1 a 1120/2, k. ú. Kunčice 
nad Ostravicí, dle žádosti Městského obvodu Slezská Ostrava a důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

  
vedoucímu odboru územního plánování a stavebního řádu 
zajistit příslušné kroky k vypracování a projednání stavební uzávěry a předložit jej radě města 
k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 30.06.2023
 vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu 
  

 
RM_M 18 
Úprava rozpočtu roku 2022, vázání výdajů rozpočtu roku 2022 k převodu 
do rozpočtu roku 2023 
  
Usnesení číslo: 00267/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 
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- zvyšují příjmy dle přílohy č. 1 celkem o 1 251 283 tis. Kč 
- snižují kapitálové příjmy dle přílohy č. 1 o 300 000 tis. Kč 
- snižují výdaje dle přílohy č. 1 celkem o 67 917 tis. Kč 
- zvyšuje rezerva k posílení kapitálového rozpočtu roku 2023 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 115, ORJ 120 o 1 019 200 tis. Kč 

- snižují běžné výdaje dle přílohy č. 2 celkem o 1 122 558 tis. Kč 
- snižují kapitálové výdaje dle přílohy č. 2 a přílohy č. 3 celkem o 2 092 957 tis. Kč 
- snižuje financování  
na pol. 8115, ORJ 120 o 3 215 515 tis. Kč 

Městské obvody 
- sníží neinvestiční převody mezi statuárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, org. 5xx celkem o 3 252 tis. Kč 
- sníží investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, org. 6xx celkem o 141 345 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje  
na § xxxx, pol. 5xxx celkem o 3 252 tis. Kč 
- sníží kapitálové výdaje 
na § xxxx, pol. 6xxx celkem o 141 345 tis. Kč 

  
2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Miroslavu Svozilovi 
předložit zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 07.12.2022
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 19 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v rámci stavby 
Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova, ul. Plzeňská, Ostrava -
Jih 
  
Usnesení číslo: 00268/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1281/2022/OI/VZ se zhotovitelem COLAS CZ, a. s., 
IČO: 26177005, Rubeška 215/1, Vysočany, Praha 9, z důvodu vzniku méněprací a víceprací 
v rámci realizace stavby „Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova, ul. Plzeňská, Ostrava -
Jih”, kterým se upravuje předmět plnění, termín plnění, cena díla a záruka za jakost, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  



Statutární město Ostrava 
rada města 
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RM_M 20 
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00269/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
 
rozhodnout 

nepořídit změnu Územního plánu Ostravy dle návrhu č. 421 uvedeném v příloze č. 1 
předloženého materiálu z důvodů uvedených v důvodové zprávě a stanovisku úřadu územního 
plánování 

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
 
schválit 

text dopisu se sdělením rozhodnutí zastupitelstva města navrhovateli změny územního plánu 
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 
předložit zastupitelstvu města návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 07.12.2022
 vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu 
  

 
RM_M 21 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy 
filharmonie Ostrava, p.o., do Velké Británie (Londýn) ve dnech        
08.-11.11.2022 
  
Usnesení číslo: 00270/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 00031/RM2226/2 
  
Rada města 
  
1) projednala 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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  zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, 
p. o., do Velké Británie (Londýn) ve dnech 08.-11.11.2022 

  
 

RM_M 22 
Schválení přípravy a podání žádosti o podporu pro projekt 
„Rekonstrukce veřejného osvětlení - Ostrava, ul. Místecká” v rámci 
Národního plánu obnovy 
  
Usnesení číslo: 00271/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
přípravu a podání žádosti o podporu pro projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení - Ostrava, 
ul. Místecká” v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 2.2 Snižování spotřeby energie 
ve veřejném sektoru, rekonstrukce veřejného osvětlení 

  
2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru dopravy 
jako nositeli projektu zajistit veškeré úkony spojené s přípravou projektu dle bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 30.12.2022
 vedoucí odboru dopravy 
  
3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 
zajistit zpracování a předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) 
tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. NPO 1/2022 Rekonstrukce veřejného 
osvětlení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jiří Hudec, T: 30.12.2022
 pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru strategického rozvoje 
  

 
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 23 
Mimořádné dotace a peněžitý dar v oblasti sportu 
  
Usnesení číslo: 00272/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
92 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 2 000 tis. Kč spolku KRAJSKÁ 
ATLETICKÁ AKADEMIE OSTRAVA, IČO: 09549978, se sídlem Závodní 2891/86, 
Vítkovice, 703 00 Ostrava, na realizaci projektu „Podpora činnosti Krajské Atletické Akademie 
Ostrava 2023” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Ostrava a shora 
uvedeným subjektem dle přílohy č. 6 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 3 500 tis. Kč Nadačnímu fondu Regionální 
fotbalové akademie Moravskoslezského kraje, IČO: 05127246, se sídlem Náměstí Svatopluka 
Čecha 518/10, Přívoz, 702 00 Ostrava, na realizaci projektu „Regionální fotbalová akademie 
Moravskoslezského kraje” dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem 
Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 6 a důvodové zprávy předloženého materiálu, 
přičemž uznatelnými náklady budou pouze: 

- nájem a služby spojené s nájmem sportovišť a nebytových prostor vč. movitých věcí v areálu 
Bazaly a jiných sportovištích v rámci Ostravy, 

- přeprava, doprava žáků RFA - doprava hráčů RFA na utkání, turnaje, soustředění atp., nákup 
kuponů ODIS pro přepravu v MHD v rámci Ostravy, 

- zdravotní prohlídky žáků RFA, spiroergometrické testy atp.  

  
3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 27/70 
  

rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 3 300 tis. Kč spolku CENTRUM 
INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČO: 26996448, se sídlem Závodní 2891/86, 
Vítkovice, 703 00 Ostrava, na realizaci projektu „Výběr a podpora talentovaných sportovců 
CISO” dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedeným 
subjektem dle přílohy č. 6 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 330 tis. Kč spolku Ostravská tělovýchovná 
unie, IČO: 00436071, se sídlem Náměstí Svatopluka Čecha 518/10, Přívoz, 702 00 Ostrava, 
na realizaci projektu “Zabezpečení celoroční činnosti Ostravské tělovýchovné unie, školení 
trenérů a činovníků v oblasti sportu, podpora dobrovolníků, organizace soutěží a zajištění servisu 
sportovním organizacím” dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy předloženého materiálu 
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem 
Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 6 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí peněžitého daru Nadačnímu fondu Českého klubu olympioniků regionu 
Severní Morava, IČO: 28618734, se sídlem Náměstí Svatopluka Čecha 518/10, Přívoz, 702 00 
Ostrava, ve výši 200 tis. Kč dle přílohy č. 5 předloženého materiálu a důvodové zprávy 
předloženého materiálu, na rozvoj aktivit obdarovaného a pro potřeby financování jeho činnosti 
v souladu s posláním uvedeným v zakládací listině a o uzavření darovací smlouvy mezi 
statutárním městem Ostrava a výše uvedeným subjektem dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  
6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Janu Dohnalovi 
předložit návrh dle bodů 1) - 5) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města na jeho jednání 
dne 07.12.2022 

  
 Vyřizuje: Ing. Karel Plunder, Ph.D., MBA, T: 07.12.2022
 pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru sportu 
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RM_M 24 
Dodatek č. 1 - Oprava bytového fondu MOaP II. 
  
Usnesení číslo: 00273/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 10029/RM1822/156 ze dne 26.07.2022 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2240/2022/OI/VZ ze dne 19.8.2022 na realizaci 
stavby „Oprava bytového fondu MOaP II.” mezi objednatelem: 

Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 

a zhotovitelem: 

Ristorispetto s. r. o., se sídlem: U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně, IČO: 05321719 

kterým se upravuje rozsah a cena díla 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 25 
Souhlas zřizovatele s přípravou, předložením a realizací projektů v rámci 
výzvy OP J. A. Komenský, „Výzva č. 02_22_002 šablony pro MŠ a ZŠ”, 
ze strany SVČ Korunka, příspěvková organizace, SVČ Ostrava -
Moravská Ostrava, příspěvková organizace a DDM Poruba, příspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 00274/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci a realizaci projektů z Operačního programu J. A. Komenský, 
„Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ” ze strany: 

- Střediska volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace 
(IČO 75080508)  
- Střediska volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace (IČO 75080559)
- Domu dětí a mládeže Ostrava - Poruba, příspěvková organizace (IČO 75080541) 
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2) ukládá 

  
realizovat bod 1) tohoto usnesení ředitelce 

- Střediska volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace 
(IČO 75080508)  
- Střediska volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace (IČO 75080559)
- Domu dětí a mládeže Ostrava - Poruba, příspěvková organizace (IČO 75080541)  

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, MBA, T: 28.02.2023
 vedoucí odboru školství a vzdělávání 
  

 
RM_M 26 
Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku v k. ú. 
Poruba-sever, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00275/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s návrhem na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku  

parc. č. 2029/1 - trvalý travní porost, dle geometrického plánu č. 3060-32/2022 oddělený a nově 
označený jako pozemek parc. č. 2029/11 - trvalý travní porost, v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava

s Českou republikou, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
IČO:01312774 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  
2) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit pozemek, uvedený v bodě 1) 
tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 10/2022, Statut města Ostravy, za podmínky, že tento pozemek 
statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 
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3) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo pozemek uvedený v bodě 1)  tohoto usnesení, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 10/2022, Statut města Ostravy, za podmínky, že tento pozemek statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  
4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi 
předložit návrh dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.12.2022
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 27 
Návrh na uzavření dodatků č. 2 k nájemním smlouvám 
  
Usnesení číslo: 00276/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ev. č. 1681/2016/MJ 
ze dne 22. 6. 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 12. 2020, 

jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 4462/5 - ostatní plocha, neplodná půda 
o výměře 10 m2 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 

s nájemcem: 
BigBoard Praha, a. s. 
se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO 24226491 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ev. č. 1680/2016/MJ 
ze dne 22. 6. 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 12. 2017, 

jejímž předmětem je pronájem částí pozemku parc. č. 1192/29 - ostatní plocha, silnice o celkové 
výměře 0,32 m2 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 
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s nájemcem: 
Auto Tichý s. r. o. 
se sídlem Rudná 1124/32, Vítkovce, 703 00 Ostrava 
IČO 25390121 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 28 
Návrh na souhlas s umístěním vedení VN včetně optiky a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s., 
a návrh na uzavření služebnosti k pozemku ve vlastnictví fyzické osoby, 
pro statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00277/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kV včetně podzemního vedení řídící, 
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky v pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 

parc. č. 120/8 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, pro:  
  
ČEZ Distribuce, a. s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 

v rámci stavby „Ostrava Běl. les, pč. 120/3, RVN VNk” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu 
za podmínky, že bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uvedená 
v bodě 2) tohoto usnesení 

  
2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kV včetně podzemního vedení řídící, 
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky k pozemku: 

parc. č. 120/8 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 
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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 oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě - nadzemního 
vedení veřejného osvětlení k pozemku: 

p. p. č. 533/2 - zahrada  
v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava s vlastníkem pozemku: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození: xxxxxxxxxxx 
bydlištěm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 29 
Návrh na záměr města prodat část pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 00278/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
se záměrem města prodat nemovitou věc ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

 - část pozemku p. p. č. 855/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře cca 60 m2, 
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

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

  
2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.12.2022
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 30 
Návrh na souhlasy ke stavbám na pozemcích v katastrálním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 

Usnesení číslo: 00279/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
84 

Rada města 

1) souhlasí 

  
a) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc. č. 757/22 –
ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby 
„Ostrava, Výškovická č. parc. 1097/4, NNk” na pozemku parc. č. 1097/4 – ostatní 
komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro žadatele 
stavby: NOVPRO FM, s. r. o., Sadová 609, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 28633504, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek 
parc. č. 414/24 –  jiná plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Muglinov, obec Ostrava) s umístěním 
a realizací stavby „Skladovací hala na parc. č. 391/46 v k. ú, Muglinov” na pozemku 
parc. č. 391/46  – ostatní plocha, v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, pro žadatele stavby: 
PW Ateliér, s. r. o., Panská 395, 742 13 Studénka, IČO: 10848291, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

c) jako vlastník sousedních nemovitostí (statutární město Ostrava vlastní pozemek 
parc. č. 4467/2  – orná půda, a parc. č. 4482/4 – zahrada, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava) 
s umístěním a realizací stavby „Novostavba rodinného domu” na pozemku parc. č. 4467/1  –
orná půda, v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro žadatele stavby: Ing. arch. Lukáš Krekáň, 
kedDesign, IČO: 73180980, Slavkovská 447, 747 81 Otice, 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 1c) tohoto usnesení 
a s tím spojené veškeré úkony 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 09.12.2022
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy  
k podpisu souhlasů se stavbami dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 09.12.2022
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 31 
Smlouva o provádění monitoringu rizikových dřevin na rok 2023-2025 
  
Usnesení číslo: 00280/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o provádění monitoringu rizikových dřevin na rok 2023-2025 

mezi objednatelem: 

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

a zhotovitelem: 

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem Antonína Brože 3124/2, Ostrava - Zábřeh, 

700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 25816977 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 32 
Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy v rámci dotačního programu TVOŘÍME PROSTOR 
  
Usnesení číslo: 00281/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 1810/ZM1822/28 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
 
- rozhodnout o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci 
dotačního programu TVOŘÍME PROSTOR, žadatelce vybrané v souladu s doporučením komise 
TVOŘÍME PROSTOR, jehož závěry jsou Přílohou č. 1 předloženého materiálu, a to z důvodů 
popsaných v důvodové zprávě předloženého materiálu: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dat. nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
poskytnout dotaci ve výši 497 000 Kč 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
 
- rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním 
městem Ostrava a žadatelkou o dotaci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dat. nar. xxxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle Přílohy č. 3 předloženého materiálu, a to z důvodů 
popsaných v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižují běžné výdaje ORJ 300 

§ 3745, pol. 5901     o 497 tis. Kč 

zvyšují transfery ORJ 300 

§ 4350, pol. 5493    o 407 tis. Kč 

§ 4350, pol. 6371    o   90 tis. Kč 

  
4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jiří Hudec, T: 07.12.2022
 pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 33 
Náhrada za bezesmluvní užívání pozemků v k. ú. Moravská Ostrava 
ve vlastnictví S. D. a jednostranný zápočet pohledávek mezi SMO a S. D.
  
Usnesení číslo: 00282/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) projednala 
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přípisy pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doručené statutárnímu 
městu Ostrava v tomto roce, a to vyúčtování bezesmluvního užívání pozemků parc. č. 192/1 
s 197, k. ú. Moravská Ostrava, ze dne 21. 1. 2022 a jednostranné započtení pohledávek 
ze dne 26. 7. 2022, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 

  
způsob vypořádání přípisů uvedených v bodě 1) tohoto usnesení a v nich vznesených nároků, 
a to dle důvodové zprávy s úpravou a přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 34 
Návrh na souhlas s umístěním zpevněné plochy do pozemku 
ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy s fyzickou 
osobou 
  
Usnesení číslo: 00283/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
v souladu s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů s: 

- užíváním části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy p. p. č. 491/1 - ostatní plocha, 
silnice v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, jako sjezdu a nájezdu pro přístup a příjezd 
k pozemku p. p. č. 465/1 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

pro: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx 
bydlištěm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

v rámci stavby „Novostavba RD na parc. č. 465/1, k. ú. Nová Ves u Ostravy”, 
dle situačního snímku, který je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - užívání části 
pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy p. p. č. 491/1 - ostatní plocha, silnice 
v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, jako sjezdu a nájezdu pro přístup a příjezd k pozemku 
p. p. č. 465/1 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, s oprávněným 
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xxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx 
bydlištěm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele  

o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
p. p. č. 491/1,  ostatní plocha, silnice, o výměře 61,93 m2  v k. ú. Nová Ves u Ostravy, 
obec Ostrava, 

s nájemcem 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx  
bydlištěm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za účelem vybudování a provozování sjezdu a nájezdu v rámci realizace stavby „Novostavba 
RD Nová Ves u Ostravy”, za nájemné ve výši 100,-Kč/m2/rok, tj. 6 193Kč ročně, na dobu určitou 
nejpozději však do 30. 06. 2025, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 35 
Návrh na změny ve složení komise kultury rady města 
  
Usnesení číslo: 00284/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 00168/RM2226/4 
  
Rada města 
  
1) odvolává 

  
z členství v komisi kultury rady města Mgr. Tomáše Slunského, nar. xxxxxxxxxxxx, 
bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
2) jmenuje 

  
nového člena komise kultury rady města MgA. Filipa Košťálka, nar. xxxxxxxxxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 38/70 
  

RM_M 36 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností 
pro společnost H-Zone, s. r. o., a SPA for CARS s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 00285/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti: 
- vodovodní přípojky v pozemcích parc. č. 1872/1 - ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 1872/4 -
ostatní plocha, zeleň a parc. č. 1872/5  - ostatní plocha, ostatní komunikace všechny v k. ú. 
Hrušov, obec Ostrava, 
- areálové vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty v pozemku parc. č. 1539/3 - ostatní 
plocha, zeleň v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, s oprávněným: 

H-Zone, s. r. o. 
se sídlem Václavské náměstí 834/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČO 27411842 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti STL plynovodní 
přípojky v pozemku: 

p. p. č. 849/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava,  s oprávněným: 

SPA for CARS s. r. o. 
se sídlem č. p. 263, 739 11 Malenovice 
IČO 02330385 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 37 
Návrh na uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě a Smlouvy o výpůjčce” v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce kanalizace ul. Na Závadě” 
  
Usnesení číslo: 00286/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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  o uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o  zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvy 
o výpůjčce”  v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce kanalizace ul. Na Závadě” mezi vlastníky:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 38 
Návrh na poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy a uzavření veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00287/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci 
Výzvy č. 1 na podporu projektů z Dotačního programu na podporu realizace splaškových 
kanalizačních přípojek napojených na nově vybudovanou oddílnou kanalizaci v rámci rušení 
volných výustí na roky 2022 - 2025 žadatelům o dotaci uvedeným v příloze č. 1 předloženého 
materiálu, a to ve výši dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 

  
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a žadateli o dotaci dle přílohy č. 1 
a 3 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy 
v rámci Výzvy č. 1 na podporu projektů z Dotačního programu na podporu realizace splaškových 
kanalizačních přípojek napojených na nově vybudovanou oddílnou kanalizaci v rámci rušení 
volných výustí na roky 2022 - 2025 žadatelům o dotaci uvedeným v příloze č. 2 předloženého 
materiálu, a to ve výši dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a žadateli o dotaci 
dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu 

  
5) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 3) a 4) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek, T: 07.12.2022
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 39 
Aktualizace podmínek Programu Global Experts - Podpora příchodu 
excelentních vědců na univerzity v Moravskoslezském kraji a žádost 
o mimořádnou dotaci Ostravské univerzitě 
  
Usnesení číslo: 00288/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit aktualizaci podmínek Programu Global Experts – Podpora příchodu excelentních vědců 
na univerzity v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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schválit aktualizaci přílohy č. 3 Strategie vzdělávání města Ostravy 2030, Program Global 
Experts – Podpora příchodu excelentních vědců na univerzity v Moravskoslezském kraji, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  
3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 6 mil. Kč Ostravské univerzitě, 
IČO: 61988987, se sídlem Dvořákova 138/7, Ostrava, 708 03, na realizaci projektu „Podpora 
a financování příchozího excelentního vědce na OU”, dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu s úpravou a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedeným subjektem 
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení 
na zasedání zastupitelstva dne 7. 12. 2022 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, MBA, T: 07.12.2022
 vedoucí odboru školství a vzdělávání 
  

 
RM_M 40 
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostor 
  
Usnesení číslo: 00289/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o nájmu prostor mezi statutárním městem Ostrava 

a společností 

KRÁLOVOPOLSKÁ a. s. se sídlem Křižíkova 2989/68a, Královo Pole,  612 00 Brno, 
IČO: 46347267 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 41 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0871/2022/OI 
se zhotovitelem Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o., na realizaci 
náhradní výsadby a související následné péče v rámci stavby 
„Cyklopropojení centra s DOV” 
  
Usnesení číslo: 00290/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci náhradní výsadby a související následné 
péče, a to za cenu nejvýše přípustnou 458 758,-Kč bez DPH se zhotovitelem: 
 
Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o., se sídlem Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava -
Zábřeh, IČO: 25816977, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 42 
Návrh na změnu výše pachtovného na rok 2023 a stanovení ceny 
vodného a stočného na rok 2023 v Průmyslové zóně Mošnov 
  
Usnesení číslo: 00291/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) mění 

  
v usnesení č. 10553/RM1822/164 ze dne 11. 10. 2022 výši schváleného pachtovného na rok 2023 
pro Průmyslovou zónu Mošnov z 6 684 205,36 Kč bez DPH na 6 119 052,14 Kč bez DPH 

  
2) souhlasí 

  
s návrhem společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., se sídlem: 
28. října 1235/169, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, jako provozovatele vodohospodářské 
infrastruktury, na výši ceny pro vodné a stočné v Průmyslové zóně Mošnov pro rok 2023 takto: 

• cena pro vodné 59,67 Kč/m3 bez DPH, 
• cena pro stočné 61,33 Kč/m3 bez DPH, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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3) ukládá 

  
vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 
informovat společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. o změně výše 
pachtovného na rok 2023 a schváleném vodném a stočném na rok 2023 pro Průmyslovou zónu 
Mošnov dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 02.12.2022
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 43 
Návrh na záměr města prodat a neprodat nemovité věci v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, lokalita Křižíkova 
  
Usnesení číslo: 00292/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat níže uvedené nemovité věci ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a to: 

- pozemek parc. č. 1198/7 
- pozemek parc. č. 1198/8 
- pozemek parc. č. 1198/9 
- pozemek parc. č. 1198/10 
- pozemek parc. č. 1198/11 
- pozemek parc. č. 1198/12 
- pozemek parc. č. 1198/13 
- pozemek parc. č. 1198/14 
- pozemek parc. č. 1198/15 
a části pozemků, a to: 
- parc. č. 1198/1 o výměře 46 m2, označené v žádosti jako „A“ 
- parc. č. 1198/3 o výměře 125 m2, označené v žádosti jako „B“ 
- parc. č. 1198/4 o výměře 1330 m2, označené v žádosti jako „C“ 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

za podmínky doložení studie urbanistického řešení, které: 
1.  vhodně dotvoří dnešní roztříštěnou urbanistickou zástavbu tak, aby se území stavebně 
stabilizovalo; 
2. bude navrženo tak, aby preferovalo dotvoření uliční fronty podél ulic Suchardovy a Křižíkovy 
(z důvodu vlastnických vztahů možno i v časových etapách); 
3.  bude pracovat s velikostí bloků zástavby, kterou je možno vysledovat v navazujícím území, 
zejména jižním směrem; 
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4. výškou zástavby citlivě naváže na výškovou hladinu okolní zástavby. Navýšení výšky 
je možno v případě, že se bude jednat o urbanistický a odůvodněný záměr a za podmínek 
stanovených Územním plánem Ostravy; 
5. navrhne zástavbu tak, aby bylo zachováno dopravní napojení a zásobování prodejny Penny; 
6. navrhne zástavbu tak, aby byla zajištěna veřejná průchodnost územím a to jak pěším, 
tak např. cyklo. 

Studie bude obsahovat:  
- situaci s vyznačením základních zásad prostorového řešení (uliční čáry, zajištění prostupnosti 
v území, návrh veřejného prostranství, řešení parkování a návrh krajinářského řešení); 
- axonometrické zobrazení - objemové znázornění struktury zástavby ve vazbě na okolí 

Studie bude řešit území mezi ulicemi Křižíková, Sokolská, Suchardova a Nádražní 

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

  
2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat: 

- pozemek parc. č. 1080/2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz  

  
3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi 
předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.12.2022
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 44 
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace -
udělení předchozího souhlasu zřizovatele s nabytím darů do vlastnictví 
a projekt „Tři koruny ze vstupu“ a návrh na snížení neinvestičního 
příspěvku na provoz příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 00293/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
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 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 každého 
z jednotlivých darů v celkové výši 224.720,00 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
do vlastnictví Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, příspěvkové organizace, 
se sídlem Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 00373249 

  
2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jiří Hudec, T: 31.12.2022
 pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru strategického rozvoje 
  
3) schvaluje 

  
přehled projektů pro poskytnutí finančního daru v rámci projektu „Tři koruny ze vstupu“ 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 

  
o snížení neinvestičního příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Zoologická zahrada 
a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00373249, se sídlem 
Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava na rok 2022 o 1.805 tis. Kč 

  
5) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- s n i ž u j í neinvestiční příspěvky na ORJ 300 
na § 3741, pol. 5331, ORG 4270 o 1.805 tis. Kč 

- z v y š u j e účelová rezerva na ORJ 300 
na § 6409, pol. 5901 o 1.805 tis. Kč 

- z v y š u j í převody z rozpočtových účtů na ORJ 120 
na § 6330, pol. 4134 o 1.805  tis. Kč 
na § 6330, pol. 5345 o 1.805 tis. Kč 
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6) ukládá 

  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2022
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
7) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00373249, 
se sídlem Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava o 1.805 tis. Kč pro rok 2022 

  
8) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
zajistit převedení finančních prostředků ve výši 1.804.164,- Kč na zvláštní účet určený výhradně 
pro účely projektu „Tři koruny ze vstupu“ 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2022
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 45 
Návrh: „Program na obnovu nevyužitých budov za účelem rozvoje 
bytového fondu v Ostravě” 
  
Usnesení číslo: 00294/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit podmínky „Programu na obnovu nevyužitých budov za účelem rozvoje bytového fondu 
v Ostravě” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o vyhlášení dotačního programu „Programu na obnovu nevyužitých budov 
za účelem rozvoje bytového fondu v Ostravě” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Výzvu č. 1 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení Výzvy č. 1 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
5) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 
předložit zastupitelstvu města ke schválení bod 1) a 3) tohoto usnesení a k rozhodnutí bod 2) a 4) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 07.12.2022
 vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu 
  

 
RM_M 46 
Firemní školka města Ostravy, příspěvková organizace - přerušení 
provozu 
  
Usnesení číslo: 00295/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s přerušením provozu Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace v době 
od 27. 12. 2022 do 30. 12. 2022 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
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RM_M 47 
Návrh na koupi pozemků, komunikace a inženýrských sítí v k. ú. Stará 
Plesná, obec Ostrava a uzavřít kupní smlouvy se spol. Abano Real s. r. o. 
a jejich svěření městskému obvodu Plesná 
  
Usnesení číslo: 00296/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s návrhem  koupit nemovité věcí - pozemky v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, a to: 

parc. č. 884/13, parc. č. 884/91, parc. č. 884/129, parc. č. 884/206, parc. č. 884/207, 
parc. č. 884/208, parc. č. 884/209, parc. č. 884/215 za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 
1 Kč 

a  uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

s prodávajícím 
Abano Real s. r. o. 
se sídlem Michálkovická 2125/60, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 
IČO: 08600775 

  
2) rozhodla 

  
koupit nemovité věcí - technickou infrastrukturu, které byly realizovány v rámci  stavby 
„Novostavba 17 řadových rodinných domů včetně inženýrských sítí a komunikace” 
uloženy v pozemcích  v  k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, a to: 
a) Vodovodní řad PE 100 D 90 celkové délky 171,01 m, který je uložen v pozemcích: 
- parc. č. 861/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc. č. 861/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc. č. 884/112 - orná půda, 
- parc. č. 884/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

b) Tlaková splašková kanalizace DN 63 délky 261,39 m a DN 50 délky 35,72 m, tj. celkové 
délky 297,11 m, která je uložena v pozemcích: 
- parc. č. 856/47 - ostatní plocha, jiná plocha, 
- parc. č. 861/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc. č. 859 - trvalý travní porost, 
- parc. č. 884/112 - orná půda, 
- parc. č. 884/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

c) Dešťová kanalizace včetně vsakovacího zařízení DN 200 celkové délky 59,85 m a 3 kusů 
uličních vpustí, odlučovače lehkých kapalin. Vsakovací zařízení je vybaveno 53 kusy 
vsakovacích boxů (1 kus boxu 0,8x0,8x0,66 m), která je uložena v pozemcích: 
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- parc. č. 884/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc. č. 884/205 - orná půda, 
- parc. č. 884/201 - orná půda, 
- parc. č. 884/129 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc. č. 884/206 - orná půda. 

d) Veřejné osvětlení tvoří 7 nových sloupů VO. Stožáry jsou upevněny do betonového 
pouzdrového základu. Svítidla jsou umístěna přímo na dřík. Kabelové rozvody VO jsou vedené 
v zemi. Kabel pro napojení svítidel je CYKY 4x16-J v délce 230 m. pro napojení svítidla 
ve sloupu VO je použit CYKY 3x1,5-J a samotné napojení bude ze stávajícího sloupu VO 
a je umístěno na pozemcích:  

- parc. č. 884/144 - orná půda, 
- parc. č. 884/145 - orná půda, 
- parc. č. 884/146 - orná půda, 
- parc. č. 884/147 - orná půda, 
- parc. č. 884/148 - orná půda, 
- parc. č. 884/149 - orná půda, 
- parc. č. 884/150 - orná půda, 
- parc. č. 884/151 - orná půda, 
- parc. č. 884/112 - orná půda, 
- parc. č. 884/201 - orná půda, 
- parc. č. 884/205 - orná půda, 
- parc. č. 884/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc. č. 884/91 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc. č. 884/207 - orná půda, 
- parc. č. 884/208 - ostatní plocha, zeleń, 
- parc. č. 884/209 - ostatní plocha, zeleň 

e) Komunikace příjezdová k rodinným domům je rozdělena na dvě části tj. komunikace č. 1 
v celkové délce 71,76 m a šířky 6,0 m a komunikace č. 2 v celkové délce 90,05 m a šířky 6,0 m. 
Komunikace je oboustranně ohraničena silničním obrubníkem 1000/250/150 mm do betonového 
lože s přídlažbou z řádku z žulové kostky do betonu tl. 100 mm. Odvodnění komunikace 
je provedeno pomocí příčného a podélného spádu do uličních vpustí a je umístěna na pozemcích:
- parc. č. 884/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc. č. 884/129 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc. č. 884/91 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 5 Kč + DPH v zákonné výši 

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

s prodávajícím 
Abano Real s. r. o. 
se sídlem Michálkovická 2125/60, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 
IČO: 086 00 775 
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek statutárního města Ostrava, jakožto majetek 
svěřený dle článku 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 10/2022, Statut města Ostravy, 
městskému obvodu Plesná  

a) pozemky v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava 
parc. č. 884/13, parc. č. 884/91, parc. č. 884/129, parc. č. 884/206, parc. č. 884/207, 
parc. č. 884/208, parc. č. 884/209, parc. č. 884/215 

b) inženýrské sítě a pozemní komunikace, které byly vybudovány v rámci stavby 
„Novostavba 17 řadových rodinných domů vč. inženýrských sítí a komunikace” v k. ú. Stará 
Plesná, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to: 

- Dešťová kanalizace včetně vsakovacího zařízení DN 200 celkové délky 59,85 m a 3 kusů 
uličních vpustí, odlučovače lehkých kapalin. Vsakovací zařízení je vybaveno 53 kusy 
vsakovacích boxů (1 kus boxu 0,8x0,8x0,66 m), uložená v pozemcích: 
- parc. č. 884/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc. č. 884/205 - orná půda, 
- parc. č. 884/201- orná půda, 
- parc. č. 884/129 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc. č. 884/206 - orná půda. 

- Komunikace příjezdová k rodinným domům je rozdělena na dvě části tj. komunikace č. 1 
v celkové délce 71,76 m a šířky 6,0 m a komunikace č. 2 v celkové délce 90,05 m a šířky 6,0 m. 
Komunikace je oboustranně ohraničena silničním obrubníkem 1000/250/150 mm do betonového 
lože s přídlažbou z řádku z žulové kostky do betonu tl. 100 mm. Odvodnění komunikace 
je provedeno pomocí příčného a podélného spádu do uličních vpustí a je umístěna na pozemcích:
- parc. č. 884/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc. č. 884/129 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- parc. č. 884/91 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

za podmínky, že tyto věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  
4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit věci uvedené v bodě 3) tohoto usnesení,  jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Plesná, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 10/2022, Statut města Ostravy,  

za podmínky, že tyto věci statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 
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5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) až 4) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.12.2022
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 48 
Návrh dohody o splátkách a uznání dluhu 
  
Usnesení číslo: 00297/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem dohody o splátkách a uznání dluhu dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu  

s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok nar. xxxx 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

  
2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí             

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.12.2022
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 49 
Návrh přijmout dar vodovodního řadu, uzavřít darovací smlouvu 
s Ing. A. A. a smlouvu o zřízení služebnosti s fyzickými osobami, v k. ú. 
Koblov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00298/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
přijmout dar vodovodního řadu PE 100 D 90 celkové délky 149 m, který byl vybudován v rámci 
stavby „Prodloužení vodovodu ulice Lámař, k. ú. Koblov“ a uložen v pozemcích 
vše v k. ú. Koblov, obec Ostrava, a to: 
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-    parc. č. 217 - trvalý travní porost, 
-    parc. č. 218/4 - orná půda, 
-    parc. č. 221/6 - orná půda, 
-    parc. č. 222/1 - trvalý travní porost, 
-    parc. č. 251/2 - zahrada, 
-    parc. č. 261/2 - orná půda, 
-    parc. č. 2034/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s dárcem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, narozena roku xxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

  
2) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí - vodovodní řád 
PE 100 D 90  k pozemkům: 
- parc. č. 217 - trvalý travní porost, 
- parc. č. 218/4 - orná půda, 
- parc. č. 221/6 - orná půda, 
- parc. č. 222/1 - trvalý travní porost, 
- parc. č. 251/2 - zahrada, 
v k. ú. Koblov, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

za podmínky, že statutární město Ostrava se stane vlastníkem vodovodního řadu PE 100 D 90 
na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  
3) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vodovodní řád 
PE 100 D 90  k pozemku: 
- parc. č. 261/2 - orná půda, 
v k. ú. Koblov, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  rok narození  xxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

za podmínky, že statutární město Ostrava se stane vlastníkem vodovodního řadu PE 100 D 90 
na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 
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RM_M 50 
Uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Výstavba 
nového kampusu na Černé louce” a uzavření Dohody o úhradě nákladů 
  
Usnesení číslo: 00299/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 0384/2020/OSR ze dne 17. 1. 2020 na realizaci stavby
„Výstavba nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví 
a Nová fakulta umění“ se společníky „Sdružení pro KAMPUS“, jejímž jménem jedná na základě 
Společenské smlouvy IMOS Brno a. s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, 
IČO: 25322257, a společníkem je IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec, 
IČO: 28618891, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 51 
Návrh na záměr města zřídit právo stavby na nemovitých věcech v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00300/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
se záměrem města zřídit právo stavby na nemovitých věcech ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, k pozemkům: 

- parc. č. 2634/8 - ostatní plocha, jiná plocha 
- parc. č. 2634/47 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

oba v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

pro: 
Ostravské komunikace, a. s. 
se sídlem: Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
IČO: 253 96 544 

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

  
náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.12.2022
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 52 
Žádost Ostravského centra nové hudby, z. s., o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace v oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 00301/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 1080/ZM1822/16 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury z rozpočtu statutárního 
města Ostrava spolku Ostravské centrum nové hudby, z. s., se sídlem Dr. Šmerala 1626/2, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 70631531, na realizaci projektu Ostravské stopy 
v Praze - Zásadní mládí ve výši 350 tis. Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu, a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
mezi statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace uvedeným v tomto bodě usnesení, 
dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu   

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

schválit rozpočtové opatření, kterým se  

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7101   o 350 tis. Kč 

- s n i ž u j í 
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neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3319, pol. 5222                  o   41 tis. Kč 

- s n i ž u j e 

rozpočtová rezerva na ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901                  o 309 tis. Kč 

  
3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit návrh dle bodu 1) - 2)  tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města dne 07.12.2022 
k rozhodnutí a schválení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 07.12.2022
 vedoucí odboru kultury 
  

 
RM_M 53 
Návrh na záměr města nezměnit nájemní smlouvu ev. č. 2962/2016/MJ, 
ve znění dodatku č. 1, formou uzavření dodatku č. 2 
  
Usnesení číslo: 00302/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
že nemá záměr změnit nájemní smlouvu ev. č. 2962/2016/MJ ze dne 22. 11. 2016, ve znění 
dodatku č. 1, jejímž předmětem je pronájem částí pozemku parc. č. 3550/3 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace, a to část A o výměře 26 m2 a část B o výměře 33 m2 v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 

formou uzavření dodatku č. 2, kterým by došlo ke změně: 

čl. III. Nájemné, a to k navýšení nájemného na 270,- Kč/m2/rok 
čl. IV. Doba a skončení nájmu, a to k prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2024, 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 
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RM_M 54 
Návrh na úpravu podmínek sdělení o poskytnutí účelových 
neinvestičních příspěvků školám v celkové výši 150.000 Kč na realizaci 
projektu Stromy 
  
Usnesení číslo: 00303/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 09926/RM1822/155 
k usnesení č. 10572/RM1822/164 
k usnesení č. 00175/RM2226/4 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o úpravě podmínek sdělení o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu. Původní sdělení bylo schváleno radou města 
dne 15. listopadu 2022, pod usnesením č. 00175/RM2226/4 

  
2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

• zvyšují 

ostatní nedaňové příjmy ORJ 140 

na § 3299, pol. 2321, ORG 720                                               o         150 tis. Kč 

neinvestiční příspěvky ORJ 140 

na § 3299, pol. 5331, ORG 720                                               o         150 tis. Kč 

  
3) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2022
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 55 
Návrh na záměr města neprodat a nepronajmout pozemky v k. ú. 
Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00304/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat pozemky v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému obvodu, a to: 

• pozemek parc. č. 1308/1 
• pozemek parc. č. 4462/5 

a svěřený městskému obvodu, a to: 

• pozemek parc. č. 1311/2 

  
2) rozhodla 

  
že město nemá záměr pronajmout pozemky v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému obvodu (ul. Opavská), a to: 

• pozemek parc. č. 1308/1, ost. plocha - manipulační plocha 
• pozemek parc. č. 4462/5, ost. plocha - neplodná půda 

  
3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.12.2022
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 56 
Odpověď na dotaz člena zastupitelstva města Bc. Aleše Boháče, MBA, 
ve věci stavby Parkovacího domu u Krajského úřadu 
  
Usnesení číslo: 00305/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
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  informaci o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města Bc. Aleše Boháče, MBA, týkající 
se výstavby Parkovacího domu u Krajského úřadu 

  
2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 
předložit zastupitelstvu města informaci o vyřízení dotazu člena zastupitelstva 
města Bc. Aleše Boháče, MBA, týkající se výstavby Parkovacího domu u Krajského úřadu 

  
 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek, T: 07.12.2022
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 57 
Návrh na záměr města změnit uzavřenou „Nájemní smlouvu” 
ev. č. 1322/2022/MJ ze dne 14. 4. 2022 formou uzavření dodatku č. 1 
  
Usnesení číslo: 00306/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
08 

Rada města 

1) rozhodla 

  
o záměru města změnit 
uzavřenou „Nájemní smlouvu” ev. č. 1322/2022/MJ ze dne 14. 4. 2022 mezi statutárním městem 
Ostrava a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
jejímž předmětem je pronájem části pozemku p. p. č. 421/10, ost. plocha - jiná plocha, o celkové 
výměře 5,71 m2, a to část označenou v situačním výkresu jako ( “A”) o výměře 4,00 m2, část 
označenou v situačním výkresu jako “B” o výměře 0,90 m2 a část označenou v situačním 
výkresu jako (”C”) o výměře 0,81 m2 a dále část pozemku p. p. č. 421/6, ost. plocha - jiná plocha, 
o celkové výměře 4,19 m2, a to část označenou v situačním výkresu jako (”A”) o výměře 0,09 
m2 a část označenou v situačním výkresu jako (”B”) o výměře 4,10 m2, oba v k. ú. Muglinov, 
obec Ostrava, za účelem vybudování a provozování kanalizačních a vodovodních přípojek v 
rámci realizace stavby „Řadový rodinný dům na parcele č. 396/1 v kat. území Muglinov” (ul. 
Švédská), 
a to uzavřením dodatku č.  1, 
kterým se : 
- upravuje výše nájemného (z původních 90,- Kč/m2/rok na 100,- Kč/m2/rok) 
- doplňuje předmět nájmu (o část pozemku p. p. č. 421/10 o výměre 6,40 m2, označen v situačním 
výkresu jako část (”D”) 
- doplňuje předmět nájmu (o část pozemku p. p. č. 421/6, o výměře 78,71 m2, označen 
v situačním výkresu jako (”C”) 
- doplňuje účel pronájmu (o připojení na místní komunikaci ul. Švédská v rámci realizace stavby 
„Řadový rodinný dům na parc. č. 396/1 v k. ú. Muglinov”), 
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 58 
Návrh na souhlas vlastníka s umístěním inženýrských sítí do pozemků 
ve vlastnictví SMO a souhlas s trvalým odnětím pozemku 
ze zemědělského půdního fondu 
  
Usnesení číslo: 00307/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
v souladu s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s umístěním vodovodního řádu, splaškové 
kanalizace, plynovodu, dešťové kanalizace a sjezdu a nájezdu do pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, a to: 

- p. č. 793/165 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- p. č. 793/378 - ostatní plocha, jiná plocha, 
- p. č. 884/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
- p. č. 885/8 - orná půda, 
vše v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 

a 

- p. č. 883/5 – orná půda, v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, svěřený k hospodaření s majetkem obce příspěvkové organizaci Čtyřlístek -
centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, 
Hladnovská 751/119, Muglinov, 712 00  Ostrava 

pro: 

K 1 RESIDE - DEVELOPMENT, s. r. o. 
se sídlem: Korejská 877/14, Přívoz, 702 00 Ostrava 
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 30642 
IČO: 27823423 
DIČ: CZ 27823423 

v rámci stavby „Řadové rodinné domy Výškovice”, 

dle koordinačního situačního výkresu, který je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 

  
- s trvalým odnětím části pozemku ze zemědělského půdního fondu p. č. 883/5 – orná půda, 
v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
k hospodaření s majetkem obce příspěvkové organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby 
se zdravotním postižením Ostrava, Hladnovská 751/119, Muglinov, 712 00 Ostrava, zapsaného 
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava na LV č. 3915, 
  
za účelem uložení komunikace, chodníku a veřejného osvětlení, plynovodu, splaškové 
kanalizace a vodovodu do pozemku v rámci stavby „Řadové rodinné domy Výškovice“ 
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pro: 
  
K 1 RESIDE - DEVELOPMENT, s. r. o. 
se sídlem: Korejská 877/14, Přívoz, 702 00 Ostrava 
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 30642 
IČO: 27823423 
DIČ: CZ 27823423 
  
dle přílohy č. 4/4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 59 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě, s uzavřením smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy na část 
pozemku v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava s fyzickou osobou 
  
Usnesení číslo: 00308/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
v souladu s ustanovením § 184a, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s umístěním vodovodní přípojky v rámci stavby 
„Rodinný dům Ostrava - Kunčičky” do pozemku parc. č. 187/1 - ostatní plocha, 
ost. komunikace v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
pro investora: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
bydliště: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

  
2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě -
vodovodní přípojky: 

parc. č. 187/1 - ostatní plocha, ost. komunikace 

s budoucím oprávněným: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxxx 
bydliště: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

v rámci stavby „Rodinný dům Ostrava - Kunčičky”, 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 
o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
parc. č. 187/1, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 7,20 m2, v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava 
(ul. Velichova) 
s nájemcem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 60 
Informativní materiál pro členy Zastupitelstva města Ostravy o aktuálním 
stavu přípravy projektu Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00309/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
34 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 

  
informativní zprávu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
 
vzít na vědomí informativní zprávu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek, T: 07.12.2022
 vedoucí odboru investičního 
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RM_M 61 
Návrh přijmout darem nemovité věci včetně infrastruktury a návrh uzavřít 
Darovací smlouvu a Smlouvu o zřízení služebnosti - DIAMO, s. p., 
k. ú. Kunčice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00310/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s návrhem přijmout darem nemovité věci v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava uvedené v článku III. 
odst. 1 Darovací smlouvy a Smlouvy o zřízení služebnosti 

od dárce 
DIAMO, státní podnik 
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO 000 02 739 
odštěpný závod ODRA, Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

a s návrhem uzavřít Darovací smlouvu a Smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi 
předložit zastupitelstvu města k projednání návrh dle bodu 1) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.12.2022
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 62 
Návrh města směnit pozemek parc. č. 110/140 v k. ú. Dubina u Ostravy, 
obec Ostrava za stavby chodníků a komunikací na pozemcích 
v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, se společností Monkstone 
Ostrava s. r. o. a návrh uzavřít smlouvu o spolupráci s DPO a. s. 
a Monkstone Ostrava s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 00311/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 2182/ZM1822/36 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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o uzavření smlouvy o spolupráci dle přílohy č.  2 předloženého materiálu se společností 
Monkstone Ostrava s.r.o., se sídlem Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha, 
IČO: 07717199, a společností Dopravní podnik Ostrava a. s., se sídlem Poděbradova 494/2, 
702 00 Ostrava, IČO: 61974757 

za podmínky, že dojde k uzavření směnné smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 

  
s návrhem města směnit nemovité věci v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to: 

pozemek parc. č. 110/140, ve vlastnictví statutárního města Ostravy nesvěřený městskému 
obvodu 

za stavby chodníků a komunikací umístěných na částech pozemků parc. č. 110/99, 
parc. č. 110/117, parc. č. 110/120, parc. č. 110/132 a pozemcích parc. č. 110/138, 
parc. č. 110/164, ve vlastnictví společnosti Monkstone Ostrava s. r. o., se sídlem Politických 
vězňů 912/10, 110 00 Praha, IČO: 07717199 

a s uzavřením směnné smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

se společností Monkstone Ostrava s. r. o., se sídlem Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha, 
IČO: 07717199 

  
3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.12.2022
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 63 
Návrh zástupců města v orgánech spolku Spolek na podporu sportu, 
dětí a mládeže, z. s. 
  
Usnesení číslo: 00312/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) určuje 
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zástupcem statutárního města Ostrava na zasedání nejvyššího orgánu spolku Spolek na podporu 
sportu, dětí a mládeže, z. s., se sídlem Vítkovická 3083/1, IČO: 06560750, namísto 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
2) navrhuje 

  
na straně statutárního města Ostrava jako členy výboru spolku Spolek na podporu sportu, dětí 
a mládeže, z. s., se sídlem Vítkovická 3083/1, IČO: 06560750, namísto 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zvolit xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxx, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh Dodatku č. 44 ke Koncesní smlouvě ev. č. 05691/2000/LPO 
ze dne 22. 12. 2000 
  
Usnesení číslo: 00313/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 44 ke Koncesní smlouvě ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000 uzavřené 
mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
a společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, 
Nádražní 28/3114, PSČ: 729 71, IČO: 45193673, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce zastávkových přístřešků MHD”, 
poř. č. 131/2022 
  
Usnesení číslo: 00314/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 10040/RM1822/156 
k usnesení č. 10533/RM1822/163 
  
Rada města 
  
1) vylučuje 
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  z otevřeného řízení k veřejné zakázce na výměnu trolejbusových a autobusových přístřešků 
zastávek MHD pod názvem akce „Rekonstrukce zastávkových přístřešků MHD” v městských 
obvodech Moravská Ostrava, Slezská Ostrava, Ostrava Jih a Poruba, obec Ostrava z důvodu 
uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu a v souladu s přílohou č. 1 předloženého 
materiálu účastníka poř. č. 2: 

Energovod CZ, a.s. 
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Lhotka 
IČO: 04155637  

  
2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů 
a zjištění údajů o skutečném majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, na výměnu trolejbusových a autobusových přístřešků zastávek MHD 
pod názvem akce „Rekonstrukce zastávkových přístřešků MHD” v městských obvodech 
Moravská Ostrava, Slezská Ostrava, Ostrava Jih a Poruba, obec Ostrava s účastníkem poř. č. 1, 
který se umístil podle hodnocení nabídek jako druhý v pořadí: 

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s. 
se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc - Nová Ulice 
IČO: 25869523  

za cenu nejvýše přípustnou 18.991.016,87 Kč bez DPH  

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka „Kanalizace Svinov - výpusť Zátiší (BOZP + dozor 
ČPHZ)”, poř. č. 201/2022 
  
Usnesení číslo: 00315/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP, včetně 
vypracování a aktualizace plánu BOZP a odborného dozoru při činnostech prováděných 
hornickým způsobem pro stavbu „Kanalizace Svinov – výpust Zátiší“ v k. ú. Svinov, 
obec Ostrava s dodavatelem: 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO: 64595218 

za cenu nejvýše přípustnou 485 000,00 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Kanalizace Svinov – výpust Zátiší”, poř.č. 174/2022 
  
Usnesení číslo: 00316/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 10529/RM1822/163 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů 
o skutečném majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, na realizaci stavby „Kanalizace Svinov - výpust Zátiší” v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 
s účastníkem: 

HYDROSPOR spol. s r. o. 
se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava 
IČO: 47666374 

za cenu nejvýše přípustnou 37.634.723,42 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 4 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení opravy 
přístřešku v areálu střediska dřevařské výroby na pozemku 
parc. č. 2599/2 k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00317/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení opravy přístřešku v areálu střediska 
dřevařské výroby na pozemku parc. č. 2599/2 k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava společnosti 
Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o., IČO: 25816977 za cenu nejvýše přípustnou ve výši 
241 800,- Kč bez DPH 

  
2) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru hospodářské 
správy,  
podepsal objednávku dle bodu 1) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 15.12.2022
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka „Výměna kotlů - Mošnov”, poř. č. 202/2022 
  
Usnesení číslo: 00318/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výměnu 4 ks 
starých nevyhovujících atmosférických plynových kotlů za moderní kondenzační plynové kotle 
v objektech na pozemcích p. č. st. 450 a p. č. st. 451 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností:  

KOMTERM Čechy, s. r. o. 
se sídlem: Bělehradská 55/15, 140 00 Praha 4 
IČO: 28510011 

za cenu nejvýše přípustnou 742.690,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka „Celoroční ošetřování trávníku fotbalového hřiště”, 
poř. č. 211/2022 
  
Usnesení číslo: 00319/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na ošetřování 
trávníku fotbalového hřiště v areálu Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích na období 
od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

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

za cenu nejvýše přípustnou 973.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka „Veletrh MIPIM 2023”, poř. č. 221/2022 
  
Usnesení číslo: 00320/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci veletržního 
stánku a souvisejících činností na mezinárodním veletrhu investičních příležitostí a realit 
MIPIM 2023 v Cannes ve Francii, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 
1. Mgr. Karel Malík - náměstek primátora 
2. Mgr. Jiří Hudec - odbor strategického rozvoje 
3. PhDr. Adéla Koudelová, DiS. - odbor strategického rozvoje 
4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 
5. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 
2. Bc. Jan Ševčík, DiS. - odbor strategického rozvoje 
3. Mgr. Kateřina Gongalová - odbor strategického rozvoje 
4. Mgr. Jan Lasevič - odbor veřejných zakázek 
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
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3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 28.02.2023
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
  
4) zmocňuje 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 28.02.2023
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
  

 
RM_VZ 8 
VZMR Řízení tiskových služeb - zabezpečené řízení tisku, digitalizace 
dokumentů a centrální řízení bezpečnosti multifunkčních zařízení 
  
Usnesení číslo: 00321/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření kupní smlouvy se společností 
AUTOCONT a. s. se sídlem: Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČO 04308697, za cenu 
nejvýše přípustnou 1 871 060 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 9 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy 
na zpracování „Studie zabezpečení města elektrickou energií - řešení 
alternativních energetických zdrojů na území města Ostravy” 
  
Usnesení číslo: 00322/RM2226/6 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 70/70 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy o dílo na zpracování „Studie 
zabezpečení města elektrickou energií - řešení alternativních energetických zdrojů na území 
města Ostravy” 

se zhotovitelem: ELEKTRO-PROJEKCE s. r. o., 1. máje 670/128, 703 00  Ostrava 

IČO: 27788695 

za cenu nejvýše přípustnou 230.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

 


