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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 25.10.2022 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00001/RM2226/1 RM_M 0 Schválení programu 1. schůze rady města konané 
dne 25.10.2022 

35 

00002/RM2226/1 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

45 

00003/RM2226/1 RM_M 1 Uzavření smlouvy na rozvoj programového 
produktu CMS PLONE pro správu intranetových 
portálů 

83 

00004/RM2226/1 RM_M 2 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

84 

00005/RM2226/1 RM_M 3 Objednávka prezentačních předmětů města (diářů 
na rok 2023) u společnosti DARPRES, s.r.o.      
a návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí 
podlicence mezi statutárním městem Ostrava     
a Moravskoslezským krajem k užití motivu muralu 
Bazaly k prezentačním účelům města 

01 

00006/RM2226/1 RM_M 4 Schválení mimořádného členského příspěvku 
Moravskoslezského kraje Moravskoslezskému 
paktu zaměstnanosti, z.s. 

91 

00007/RM2226/1 RM_M 5 Úprava rozpočtu 07 
00008/RM2226/1 RM_M 6 Návrh na odmítnutí dodatku ke smlouvám         

o sdružených službách dodávek plynu           
pro organizace SMO v hladině středoodběru 

90 

00009/RM2226/1 RM_M 7 Návrh na pověření náměstka primátora k jednání 
jménem města ve správních řízeních jako účastníka 
správního řízení 

08 

00010/RM2226/1 RM_M 8 Návrh na záměr města prodat pozemek parc. č. 4  
v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava 

08 

00011/RM2226/1 RM_M 9 Přijetí finančního daru do Fondu životního 
prostředí od společnosti OKK Koksovny, a. s. 

80 

00012/RM2226/1 RM_M 10 Žádosti o poskytnutí finančních prostředků z Fondu 
životního prostředí města Ostravy 

80 

00013/RM2226/1 RM_M 11 Další postup ve věci Smlouvy o dílo a smlouvy 
příkazní č. 0221/2017/OI/VZKÚ 

05 

00014/RM2226/1 RM_M 12 Schválení přípravy projektů statutárního města 
Ostravy ke spolufinancování v rámci ITI Ostravské 
metropolitní oblasti 

38 

00015/RM2226/1 RM_M 13 Návrh na uzavření dohod o plné moci 28 
00016/RM2226/1 RM_M 14 Návrh na odpis nedobytných pohledávek právnické 

osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 00635162, se sídlem   
Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská 
Ostrava 

40 
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00017/RM2226/1 RM_M 15 Návrh na odstoupení od smlouvy formou 
objednávky ev. č. 1954/2022/210 uzavřené        
s p. Šiřinou 

89 

00018/RM2226/1 RM_M 16 Akceptace podmínek Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace z Operačního programu Zaměstnanost plus 
a přijetí dotace pro projekt Rozvoj sociálního 
bydlení ve městě Ostrava 

86 

00019/RM2226/1 RM_M 17 Rekonstrukce tepelného hospodářství        
MNO - Dodatek č. 1 ke smlouvě                 
o dílo č. 0556/2022/OI/VZ 

05 

00020/RM2226/1 RM_M 18 Návrh na souhlas s vybudováním víceúčelového 
hřiště s umělým trávníkem 

08 

00021/RM2226/1 RM_M 19 Návrh na zrušení části usnesení 08 
00022/RM2226/1 RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí,  

s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti a nájemní smlouvy na část pozemků   
v k. ú. Hrušov, obec Ostrava s fyzickou osobou 

08 

00023/RM2226/1 RM_MZP 1 Návrh organizačních změn a návrh na úpravu počtu 
funkčních míst v rámci Magistrátu města Ostravy  
s účinností ode dne 25.10.2022 

36 

00024/RM2226/1 RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Komunitní centrum Bedřiška 
(PD+AD+IČ)”, poř. č. 157/2022 

05 

00025/RM2226/1 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Náměstí Edvarda Beneše - PD”, 
poř. č. 137/2022 

05 

00026/RM2226/1 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Vánoční výzdoba 2022/2023”, 
poř. č. 189/2022 

84 

00027/RM2226/1 RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Veletrh MIPIM 2023 - PD”,   
poř. č. 208/2022 

38 
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RM_M 0 
Schválení programu 1. schůze rady města konané dne 25.10.2022 
  
Usnesení číslo: 00001/RM2226/1 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
program 1. schůze rady města konané dne 25.10.2022 

  
 

RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 00002/RM2226/1 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 61974757, 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 
Dopravní podnik Ostrava, a.s., pokyn k darování 7 kusů vyřazených dieselových autobusů,
dle důvodové zprávy s úpravou a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 1 
Uzavření smlouvy na rozvoj programového produktu CMS PLONE
pro správu intranetových portálů 
  
Usnesení číslo: 00003/RM2226/1 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy na rozvoj programového produktu CMS PLONE pro správu intranetových 
portálů se společností OVANET a.s., se sídlem: Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava,
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IČO: 25857568, za cenu 1 074 000 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 2 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00004/RM2226/1 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
a) s kácením 2 ks břízy bělokoré o obvodech kmenů 117 cm a 154 cm, rostoucích na pozemku 
parc. č. 4155/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) s kácením 1 ks javoru mléče  o obvodu kmene 230 cm rostoucího na pozemku parc. č. 362 -
zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č.2 předloženého 
materiálu 
  

  
2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil vyhotovení a podání žádostí o povolení kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany 
přírody dle bodů 1a) a 1b) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 03.11.2022
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu žádostí o povolení kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany přírody 
dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 03.11.2022
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 3 
Objednávka prezentačních předmětů města (diářů na rok 2023)
u společnosti DARPRES, s.r.o. a návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí 
podlicence mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským 
krajem k užití motivu muralu Bazaly k prezentačním účelům města 
  
Usnesení číslo: 00005/RM2226/1 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na výrobu a dodání prezentačních předmětů města - diářů na rok 2023 -
v celkové ceně 132 870 Kč bez DPH u společnosti DARPRES, s.r.o., se sídlem
Pobialova 799/15, Ostrava, 702 00, IČO: 07272031, v rozsahu dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu 
 

  
2) pověřuje 

  
vedoucího odboru kanceláře primátora 
učiněním všech úkonů potřebných k zajištění bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 31.10.2022
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  
3) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o poskytnutí podlicence mezi statutárním městem Ostrava
a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, k užití
motivu muralu Bazaly za účelem prezentace města v intencích dle důvodové zprávy
a přílohy č. 2 předloženého materiálu 
 

  
 

RM_M 4 
Schválení mimořádného členského příspěvku Moravskoslezského kraje 
Moravskoslezskému paktu zaměstnanosti, z.s. 
  
Usnesení číslo: 00006/RM2226/1 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se schválením mimořádného členského příspěvku řádného 
člena spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., se sídlem Varenská 1414/1, Moravská 
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Ostrava a Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 078 64 507, a to Moravskoslezského kraje,
ve výši 120 000 Kč, výkonnou radou spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.,
dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 5 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 00007/RM2226/1 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele pro Dětské centrum Domeček, p.o., a to zvýšení neinvestičního 
příspěvku o 221 tis. Kč dle bodu A.1. důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele pro Městskou nemocnici Ostrava, p.o., a to snížení neinvestičního 
příspěvku o 10 tis. Kč dle bodu F.2. důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele pro Domov Korýtko, p.o., IČO 70631867, a to navýšení 
neinvestičního provozního příspěvku na rok 2022 na základě smlouvy o závazku veřejné služby 
a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 06847/2020/SOC ve výši 6 027 tis. Kč

dle bodu E.8. důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 

  
o zapojení příjmů z dividend, přijatých od společnosti Ostravské vodovody a kanalizace, a.s.
za rok 2021 ve výši 38 775 992 Kč do Fondu pro vodovody dle bodu F.1. a přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
5) schvaluje 

  
rozpočtová opatření dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
6) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
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realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 5) předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2022
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 6 
Návrh na odmítnutí dodatku ke smlouvám o sdružených službách 
dodávek plynu pro organizace SMO v hladině středoodběru 
  
Usnesení číslo: 00008/RM2226/1 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o zaslání přípisu, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, společnosti CONTE spol. s r.o.,
se sídlem: Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00, Praha 1, IČO: 005 65 342, a to z důvodů 
uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu s úpravou  

  
 

RM_M 7 
Návrh na pověření náměstka primátora k jednání jménem města
ve správních řízeních jako účastníka správního řízení 
  
Usnesení číslo: 00009/RM2226/1 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) pověřuje 

  
náměstka primátora Ing. Karla Malíka 
k zastupování statutárního města Ostrava v jednáních, týkajících se správních řízení jako 
účastníka správního řízení 

  
2) pověřuje 

  
níže uvedené náměstky primátora k zastupování náměstka primátora Ing. Karla Malíka dle bodu 
1) tohoto usnesení, v době jeho nepřítomnosti, v tomto pořadí: 
a) Mgr. Kateřina Šebestová 
b) Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. 
c) Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. 
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RM_M 8 
Návrh na záměr města prodat pozemek parc. č. 4 v k. ú. Kunčičky, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00010/RM2226/1 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 4 

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

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.11.2022
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 9 
Přijetí finančního daru do Fondu životního prostředí od společnosti
OKK Koksovny, a. s. 
  
Usnesení číslo: 00011/RM2226/1 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
na straně obdarovaného o přijetí daru do Fondu životního prostředí ve výši 500 000,- Kč

od právnické osoby OKK Koksovny, a. s., Koksární 1112, 702 24 Ostrava-Přívoz,
IČO: 47675829, dle důvodové zprávy a o uzavření darovací smlouvy s výše uvedenou 
právnickou osobou dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 10 
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00012/RM2226/1 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o neposkytnutí účelového investičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 
městskému obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava, na realizaci projektu 
„Rekonstrukce parkové zeleně mezi ulicemi Mjr. Nováka a Krestova“
v maximální výši 313 000 Kč, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1, 2 předloženého materiálu  

  
2) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z Fondu životního prostředí města Ostravy
ve výši 2 230 285 Kč Domovu pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková 
organizace, IČO: 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory,
na realizaci projektu „Zahrada Domova Iris – přední zahrada“ dle důvodové zprávy
a přílohy č. 3, 4 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

na pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ..................................    o 2 544 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 4350, pol. 5331, ÚZ 1030, ORJ 190, ORG 36 .......   o 2 231 tis. Kč 

- z v y š u j í se investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 6363, ÚZ 1030, ORG 604, ORJ 120 ........ o 313 tis. Kč 

u městského obvodu Ostrava-Jih: 

- zvyšují se investiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
 



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 11/24 
  

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 1030, ORG 604  .........................  o 313 tis. Kč 

- zvyšují se kapitálové výdaje 

na § 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 1030, ORG 0400446000000.......... o 313 tis. Kč 

  
4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu  
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2022
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
5) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele 

- zvýšení neinvestičního příspěvku Domovu pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, 
příspěvková organizace, o 2.231 tis. Kč 
 

  
 

RM_M 11 
Další postup ve věci Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní
č. 0221/2017/OI/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 00013/RM2226/1 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření dohody nazvané „Výpověď smlouvy ze strany objednatele a dohoda o ukončení 
Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 0221/2017/OI/VZKÚ” dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, a to se zhotoviteli SUDOP BRNO, spol. s r.o., IČO 44960417, se sídlem
Kounicova 688/26, 602 00 Brno a Dopravním projektováním, spol. s r.o., se sídlem
28. října 3388/111, Moravská Ostrava, vše z důvodů dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
2) bere na vědomí 

  
že nedošlo k uzavření původního návrhu dohody dle bodu 1) tohoto usnesení, který byl
již schválený usnesením Rady města Ostravy č. 10453/RM1822/162 ze dne 20.09.2022, když jej 
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druhá smluvní strana odmítla uzavřít, i přes svůj předchozí souhlas 

  
 

RM_M 12 
Schválení přípravy projektů statutárního města Ostravy
ke spolufinancování v rámci ITI Ostravské metropolitní oblasti 
  
Usnesení číslo: 00014/RM2226/1 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektů: 

• Parková plocha za Poliklinikou Hrabůvka 
• Revitalizace Lesoparku Benátky a Hulváckého kopce 
• Revitalizace Pustkoveckého údolí 
• Revitalizace Tylova sadu 

ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci Integrované 
teritoriální investice Ostravské metropolitní oblasti (ITI) 

  
2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 
jako nositeli projektů zajistit veškeré úkony spojené s přípravou projektů dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jiří Hudec, T: 31.10.2022
 pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 13 
Návrh na uzavření dohod o plné moci 
  
Usnesení číslo: 00015/RM2226/1 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o plné moci s: 
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Mgr. Zuzanou Bajgarovou, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ostrava - Poruba, a to dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o plné moci s: 

Mgr. Janem Dohnalem, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
a to dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o plné moci s: 

Mgr. Andreou Hoffmannovou, Ph.D., nar. xxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to dle Přílohy č. 3 předloženého materiálu 
 

  
4) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o plné moci s: 

Ing. Karlem Malíkem, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
a to dle Přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o plné moci s: 

Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D., nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
a to dle Přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
6) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o plné moci s: 

Ing. Miroslavem Svozilem, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
a to dle Přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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7) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o plné moci s: 

Mgr. Kateřinou Šebestovou, nar. xxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
a to dle Přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 14 
Návrh na odpis nedobytných pohledávek právnické osoby Městská 
nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem 
Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00016/RM2226/1 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s odpisem nedobytných pohledávek právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, 
v celkové výši 273 238,45 Kč 

  
 

RM_M 15 
Návrh na odstoupení od smlouvy formou objednávky
ev. č. 1954/2022/210 uzavřené s p. Šiřinou 
  
Usnesení číslo: 00017/RM2226/1 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o odstoupení od smlouvy uzavřené dne 21.7.2022 formou objednávky č. 1954/2022/210
mezi statutárním městem Ostrava na straně objednatele a Ing. Petrem Šiřinou na straně 
zhotovitele, jejímž předmětem je zpracování úpravy Plánu ÚSES ORP Ostrava pro statutární 
město Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) pověřuje 

  
vedoucího odboru územního plánování a stavebního řádu Ing. arch. Cyrila Vltavského, MPA, 
k podpisu přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 16 
Akceptace podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního 
programu Zaměstnanost plus a přijetí dotace pro projekt Rozvoj 
sociálního bydlení ve městě Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00018/RM2226/1 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 10103/RM1822/157 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
se zněním podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ+/2.1/007/0000081 vydaným 
poskytovatelem Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí (se sídlem
Na Poříčním právu 1, Praha 2) na realizaci projektu Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava, 
reg. číslo projektu CZ.03.02.01/00/22_007/0000081 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 

  
o přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost plus, priorita 2: Sociální začleňování,
na realizaci projektu Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava,
reg. číslo projektu CZ.03.02.01/00/22_007/0000081 dle podmínek přílohy č. 1 předloženého 
materiálu a dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
zabezpečit veškeré potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 31.10.2025
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 17 
Rekonstrukce tepelného hospodářství MNO - Dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo č. 0556/2022/OI/VZ 
  
Usnesení číslo: 00019/RM2226/1 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 0556/2022/OI/VZ ze dne 16.02.2022 na realizaci 
zakázky Rekonstrukce tepelného hospodářství MNO se zhotovitelem VAE a.s.,
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Kalusova 968/12, Mariánské Hory, 709 00, Ostrava, IČO: 64610144 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 18 
Návrh na souhlas s vybudováním víceúčelového hřiště s umělým 
trávníkem 
  
Usnesení číslo: 00020/RM2226/1 

(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 vybudováním: 

víceúčelového hřiště s umělým sportovním trávníkem, 
vnitroareálového oplocení hrací plochy, 
umělého osvětlení hrací plochy, 
komunikační dlážděné plochy pro přístup ke stávajícímu fotbalovému hřišti, 
otevřené a kryté tribuny, 

na pozemku parc. č. 3628/11 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k. ú. Stará Bělá, 
obec Ostrava, 

pro: 
FK Stará Bělá z. s. 
se sídlem Potoky 622/44, Stará Bělá, 724 00 Ostrava 
IČO 228 85 412 

v rámci stavby „Víceúčelové hřiště s umělým trávníkem v areálu FK” 

dle koordinačního situačního výkresu, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 19 
Návrh na zrušení části usnesení 
  
Usnesení číslo: 00021/RM2226/1 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) ruší 

  
část svého usnesení číslo 10651/RM1822/165 ze dne 18.10.2022, a to bod 2) v plném rozsahu 

  
2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele neuzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitosti
ev. č. 0733/2006/MJ ze dne 27.03.2006 ve znění dodatku č. 1 ev. č. 0733D1/2006/MJ
ze dne 12.04.2006 a dodatku č. 2 ev. č. 0733D2/2006/2008/MJ ze dne 14.08.2008, s nájemcem 
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO: 253 79 631, se sídlem
Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, 

a nevyhovět žádosti společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.,
IČO: 253 79 631, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, ze dne 13.04.2022, 
v plném rozsahu 

  
 

RM_M 20 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí, s uzavřením smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy na část 
pozemků v k. ú. Hrušov, obec Ostrava s fyzickou osobou 
  
Usnesení číslo: 00022/RM2226/1 

(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 vodovodní a kanalizační přípojky 
do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- parc. č. 113 – ostatní plocha, ostatní komunikace,  
- parc. č. 1905 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oba v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, 
 
pro investora: 
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XXXX XXXXXX 
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXX 
XXXX XXX XX XXX 

v rámci stavby „Vodovodní a kanalizační přípojka pro zahradu“, 

dle koordinační situace, která je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 

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

- parc. č. 113 – ostatní plocha, ostatní komunikace,  
- parc. č. 1905 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oba v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

XXXX XXXXXX 
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXX 
XXXX XXX XX XXX 

v rámci stavby „Vodovodní a kanalizační přípojka pro zahradu“, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 
o uzavření nájemní smlouvy na část pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 
- část pozemku parc. č. 113, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 15,30 m2 

- část pozemku parc. č. 1905, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 45,10 m2 

oba v k. ú. Hrušov, obec Ostrava (ul. Divišova) 
s nájemcem 
XXXX XXXXXX 
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXX 
XXXX XXX XX XXX 

za účelem vybudování a provozování vodovodní a kanalizační přípojky v rámci realizace stavby 
„Vodovodní a kanalizační přípojka pro zahradu”, za nájemné ve výši 100,- Kč/m2/rok,
tj. 6 040,- Kč ročně, na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy a skončí dnem,
který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrských sítí - vodovodní
a kanalizační přípojky do katastru nemovitostí, nejpozději však 31.12.2024,
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  
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RM_MZP 1 
Návrh organizačních změn a návrh na úpravu počtu funkčních míst
v rámci Magistrátu města Ostravy s účinností ode dne 25.10.2022 
  
Usnesení číslo: 00023/RM2226/1 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o zřízení odboru a těchto funkčních míst: 

  
i) „odbor sportu“,  
ii) funkční místo „vedoucí odboru“ v počtu 1, zařazené v odboru sportu,  
iii) funkční místo „sekretariát a dílčí agenda v oblasti sportu“ v počtu 1, zařazené v přímé 
podřízenosti vedoucího odboru 
  

  
2) rozhodla 

  
o zařazení oddělení sportu, v současnosti zařazeném v odboru školství a sportu, do nově 
zřízeného odboru sportu 

  
3) rozhodla 

  
o celkovém počtu funkčních míst na odboru sportu na 10 

  
4) rozhodla 

  
o změně názvu stávajícího odboru školství a sportu takto: 

i) „odbor školství a vzdělávání“ 

  
5) rozhodla 

  
o celkovém snížení počtu osm funkčních míst na stávajícím odboru školství a vzdělávání
ze současných 33 na 25 

  
6) rozhodla 

  
o zřízení oddělení a těchto funkčních míst v odboru sociálních věcí a zdravotnictví: 
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i) „oddělení prorodinné politiky a projektů sociální ochrany“, 
ii) funkční místo „vedoucí oddělení, agenda dotační podpory “ v počtu 1, zařazené do oddělení 
prorodinné politiky a projektů sociální ochrany, 
iii) funkční místo „specialista dotačních programů a podpor“ v počtu 1, zařazeném do oddělení 
prorodinné politiky a projektů sociální ochrany, přičemž 1 funkční místo se převádí z odboru 
kultury a volnočasových aktivit, kde je v současnosti zařazeno v přímé podřízenosti vedoucí 
odboru. Jedná se o funkční místo s názvem „referent pro volnočasové aktivity“, v počtu 1. 
Současně se mění jeho název na „specialista dotačních programů a podpor“,  
iv) funkční místo „koordinátor rodinné politiky“ v počtu 1, v současnosti zařazené v přímé 
podřízenosti vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit, se nově zařazuje do oddělení 
prorodinné politiky a projektů sociální ochrany, 
v) funkční místo „právník v oblasti SPOD“ v počtu 1, zařazeném do oddělení sociálně právní 
ochrany dětí,  
vi) funkční místo „navigátor kontaktního místa pro bydlení“ v počtu 1, zařazené do oddělení 
sociální práce a metodiky, přičemž se jedná o převedené 1 funkční místo, které je v současnosti 
zařazené v oddělení sociální práce a metodiky s názvem „sociální pracovník v oblasti bydlení 

(projekt Sociální bydlení ve městě Ostrava)“, kdy současně se mění jeho název 
  

  
7) rozhodla 

  
o zrušení těchto funkčních míst v odboru sociálních věcí a zdravotnictví:  

  
i) „finanční manažer projektů“ v počtu 1, v současnosti zařazeném v přímé podřízenosti 
vedoucího odboru, 
ii) „sociální pracovník místa prvního kontaktu (projekt Podpora rozvoje sociální práce a služeb 

v Ostravě)“ v počtu 2, v současnosti zařazeném do oddělení sociální práce a metodiky 
  

  
8) rozhodla 

  
o přeřazení a změně názvu těchto funkčních míst v odboru sociálních věcí a zdravotnictví: 

i) „koordinátor a administrátor projektů“ v počtu 1, v současnosti zařazené v přímé podřízenosti 
vedoucího odboru, se nově zařazuje do oddělení prorodinné politiky a projektů sociální ochrany. 
Současně se mění jeho název na „administrátor projektů“, 
ii) „metodik v oblasti sociálního bydlení“ v počtu 1, v současnosti zařazené v přímé podřízenosti 
vedoucího odboru, se nově zařazuje do oddělení prorodinné politiky a projektů sociální ochrany,
iii) „manažer projektů“ v počtu 2, v současnosti zařazeného v přímé podřízenosti vedoucího 
odboru, se nově zařazuje do oddělení prorodinné politiky a projektů sociální ochrany, 
iv) „sociální pracovník v oblasti bydlení – metodik (projekt Sociální bydlení ve městě Ostrava)“

v počtu 1, v současnosti zařazené do oddělení sociální práce a metodiky, se nově zařazuje
do oddělení prorodinné politiky a projektů sociální ochrany, současně se mění jeho název
na „koordinátor programu sociálního bydlení“, 
v) „sociální pracovník v oblasti bydlení – koordinace přímé podpory (projekt Sociální bydlení 

ve městě Ostrava)“ v počtu 1, zařazené do oddělení sociální práce a metodiky, mění název
na „sociální pracovník v oblasti bydlení – koordinace přímé podpory“; 
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vi) „sociální pracovník v oblasti bydlení (projekt Sociální bydlení ve městě Ostrava)“ v počtu 7, 
zařazené do oddělení sociální práce a metodiky, mění název na „sociální pracovník v oblasti 

bydlení“ a snižuje se na počet 6;  
vii) „sociální pracovník v oblasti bydlení – agenda žádostí (projekt sociální bydlení ve městě 

Ostrava)“ v počtu 1, zařazené do oddělení sociální práce a metodiky, mění název na „sociální 

pracovník v oblasti bydlení – kontaktní místo pro bydlení“  

  
  
9) rozhodla 

  
o celkovém navýšení počtu funkčních míst na odboru sociálních věcí a zdravotnictví
ze současných 84 na 85 

  
10) rozhodla 

  
o celkovém snížení počtu dvou funkčních míst na stávajícím odboru kultury a volnočasových 
aktivit ze současných 12 na 10 

  
11) rozhodla 

  
o změně názvu stávajícího odboru kultury a volnočasových aktivit takto: 

  
i) „odbor kultury“ 

  
  
12) stanovuje 

  
celkový počet funkčních míst zaměstnanců statutárního města Ostravy v pracovním poměru 
zařazených do MMO na 942 

  
13) schvaluje 

  
s účinností od 25.10.2022 změnu Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 8 předloženého 
materiálu 
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RM_VZ 1 
Veřejná zakázka „Komunitní centrum Bedřiška (PD+AD+IČ)”,
poř. č. 157/2022 
  
Usnesení číslo: 00024/RM2226/1 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění, na vypracování 
projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby 
„Komunitní centrum Bedřiška”, v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 
členové: 
1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 
2. Ing. Karel Malík - náměstek primátora 
3. Ing. Jan Šrámek - odbor investiční 
4. Ing. arch. Ondřej Vysloužil - MAPPA, p.o. 
5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 
6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 
2. Ing. František Kolařík - člen ZM 
3. Ing. Petra Kopřivová - odbor investiční 
4. Ing. arch. Pavel Řihák - MAPPA, p.o. 
5. Ing. Andrea Laslopová - odbor veřejných zakázek 
6. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 
  

  
3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.12.2022
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
 

4) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 



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 23/24 
  

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu 
smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.12.2022
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka „Náměstí Edvarda Beneše - PD”, poř. č. 137/2022 
  
Usnesení číslo: 00025/RM2226/1 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 07091/RM1822/108 
k usnesení č. 08069/RM1822/124 
k usnesení č. 09953/RM1822/155 
k usnesení č. 08886/RM1822/138 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy k veřejné zakázce „Náměstí Edvarda Beneše - PD“ zadávané v jednacím 
řízení bez uveřejnění dle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, s dodavatelem 

Ing. arch. Martin Materna 
se sídlem: Na Rybníčku 623/7, 746 01 Opava 
IČO: 72482346 

za cenu nejvýše přípustnou 4 483 500 Kč bez DPH 
a za podmínky předložení dokladů o kvalifikaci dodavatele 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Vánoční výzdoba 2022/2023”, poř. č. 189/2022 
  
Usnesení číslo: 00026/RM2226/1 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na dodání vánoční
a novoroční výzdoby budovy Nové radnice města Ostravy a Prokešova náměstí, včetně její 
montáže a instalace, pronájmu a demontáže v termínu na vánoční období
od 26.11.2022 do 6.1.2023 včetně, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 
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Blachere-Illumination CZ s.r.o. 
se sídlem: Ostrá horka I 511, Mladcová, 760 01 Zlín 
IČO: 02184770 

za cenu nejvýše přípustnou 480.000 Kč bez DPH 
 

  
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka „Veletrh MIPIM 2023 - PD”, poř. č. 208/2022 
  
Usnesení číslo: 00027/RM2226/1 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují kapitálové výdaje ORJ 300, § 2334, pol. 6121, ORG 9002000000 o 424 tis. Kč 
- zvyšují běžné výdaje ORJ 300, § 2141, pol. 5169, ORG 61 o 424 tis. Kč 

  
2) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vytvoření 
projektové dokumentace pro společnou expozici „Czech Cities & Regions”, na mezinárodním 
veletrhu investičních příležitostí a realit MIPIM 2023 v Cannes ve Francii dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 

JA architekti, s.r.o. 
IČO: 11834692 
se sídlem: Lomená 986, 252 42 Jesenice 

za cenu nejvýše přípustnou 350.000,- Kč bez DPH 

  
3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2022
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
 


