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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 31.01.2023 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00683/RM2226/14 RM_M 0 Schválení programu 14. schůze rady města konané 
dne 31.01.2023 

35 

00684/RM2226/14 RM_M 1 Návrh na změnu stanovených podmínek  
pro čerpání a vyúčtování investičních příspěvků 
poskytnutých právnické osobě Domov Magnolie, 
Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace 

86 

00685/RM2226/14 RM_M 3 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace  
ve výši 50.000 Kč Asociaci pro urbanismus  
a územní plánování ČR, z.s., se sídlem  
Thákurova 7, 160 00 Praha 6, IČO: 60163755,  
na podporu konference „Energetická krize” 

01 

00686/RM2226/14 RM_M 4 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty  
Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D., náměstkyně 
primátora, do SRN (Drážďany) ve dnech  
12.-15.02.2023 

01 

00687/RM2226/14 RM_M 5 Vystavení objednávky na provedení projektu 
„Zeleň Nové radnice - II.etapa” v k. ú. Moravská 
Ostrava v režimu in-house 

84 

00688/RM2226/14 RM_M 6 Návrh na prominutí odvodu Mgr. J. P. z poskytnuté 
neinvestiční účelové dotace v rámci programu  
na zachování a obnovu kulturních památek  
a významných městských staveb výzva č. 1 - 
městské domy a industriální dědictví 

89 

00689/RM2226/14 RM_M 7 Návrh na navýšení počtu zaměstnanců Ostravského 
muzea, p.o., a související navýšení neinvestičního 
příspěvku na provoz 

42 

00690/RM2226/14 RM_M 8 Návrh na souhlas s umístěním stavby v k. ú. 
Muglinov, obec Ostrava „Multifunkční dům 
Muglinov”, pro městský obvod Slezská Ostrava 

08 

00691/RM2226/14 RM_M 9 Kontrola plnění usnesení rady města za období 
říjen a listopad 2022 

28 

00692/RM2226/14 RM_M 11 Kácení dřevin na pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

84 

00693/RM2226/14 RM_M 12 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Kateřiny 
Šebestové, náměstkyně primátora, do SRN 
(Karlsruhe) ve dnech 12.-13.01.2023 

33 

00694/RM2226/14 RM_M 13 Návrh na prodej přebytečného majetku statutárního 
města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 

25 

00695/RM2226/14 RM_M 14 Ujednání o ceně, dohoda o poskytování záloh  
a diagram na dodávku a odběr tepla - pro rok 2023 

84 

00696/RM2226/14 RM_M 15 Návrh Smlouvy o poskytování služeb 
elektronických komunikací 

25 
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00697/RM2226/14 RM_M 17 Návrh na uzavření smlouvy o rozdělení nákladů 
mezi Ostravskou univerzitou a statutárním městem 
Ostrava ohledně pozemků p. č. 225/14  
a p. č. 213/26 v k. ú. Moravská Ostrava, jehož 
součástí je budova sloužící jako Univerzitní zázemí 
sportu a behaviorálního zdraví 

84 

00698/RM2226/14 RM_M 18 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu 
prostoru sloužícího k podnikání v k. ú. Mošnov, 
obec Mošnov 

08 

00699/RM2226/14 RM_M 19 Návrh přijmout dar vodovodního řadu, uzavřít 
darovací smlouvu s D.C. a smlouvy o zřízení 
služebnosti s fyzickými osobami, v k. ú. Polanka 
nad Odrou, obec Ostrava 

08 

00700/RM2226/14 RM_M 20 Schválení přípravy projektů a podání žádosti  
o státní účelovou dotaci v rámci Programu 
prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023 
Ministerstva vnitra 

86 

00701/RM2226/14 RM_M 22 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

00702/RM2226/14 RM_M 23 Nabytí dvou psů umístěných v útulku pro psy  
v Ostravě-Třebovicích, jejich přivlastněním  
dle § 1045 odst. 1 občanského zákoníku 

80 

00703/RM2226/14 RM_M 24 Žádosti o poskytnutí finančních prostředků z Fondu 
životního prostředí města Ostravy 

80 

00704/RM2226/14 RM_M 25 Schválení dokumentu Akční plán 2023 Strategie 
vzdělávání města Ostravy 2030 

91 

00705/RM2226/14 RM_M 26 Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem  
v užívání Magistrátu města Ostravy 

84 

00706/RM2226/14 RM_M 27 Úprava rozpočtu 07 
00707/RM2226/14 RM_M 28 Ukončení projektu „Řemeslná dílna v Korunce” 42 
00708/RM2226/14 RM_M 29 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 2353/2022/OI/VZ v rámci stavby „Cyklistické 
propojení Poruby s Vřesinou” 

05 

00709/RM2226/14 RM_M 30 MNO - Modernizace Pavilonu E2 - Dodatek č. 2 05 
00710/RM2226/14 RM_M 32 Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2023 91 
00711/RM2226/14 RM_M 33 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  

o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu 
„Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace  
v ul. Klečkova”, u které statutární město Ostrava 
provádí investiční činnost 

05 

00712/RM2226/14 RM_M 34 Návrh darovací smlouvy uzavřené mezi 
statutárním městem Ostravou a PASAL 
Foundation 

38 
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00713/RM2226/14 RM_M 35 Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě  
o prosté správě majetku ev. č. 3154/2020/MJ  
ve znění Dodatků č. 1 - 3 uzavřené se společností 
Industrial Center 10 s.r.o. a notářem JUDr. Josefem 
Kawulokem 

08 

00714/RM2226/14 RM_M 36 Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Hrabůvka, obec 
Ostrava, návrh zřídit služebnost inženýrské sítě, 
návrh svěřit nemovité věci městskému obvodu 

08 

00715/RM2226/14 RM_MZP 1 Návrh na úpravu platu ředitelky Knihovny města 
Ostravy, příspěvková organizace 

31 

00716/RM2226/14 RM_MZP 2 Návrh organizačních změn v rámci Magistrátu 
města Ostravy s účinností ode dne 01.02.2023 

36 

00717/RM2226/14 RM_VZ 1 Návrh na uzavření servisní smlouvy 84 
00718/RM2226/14 RM_VZ 2 „Zpevnění svahu na ul. 26. dubna - BOZP” 

uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní  
k veřejné zakázce malého rozsahu 

05 

00719/RM2226/14 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Domov Sluníčko – úpravy 
stravovacího provozu (vybavení)”,  
poř. č. 016/2023 

05 

00720/RM2226/14 RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Územní studie rozvojové 
lokality Karolina-DOV”, poř. č. 008/2023 

38 

00721/RM2226/14 RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Demolice budov v obchodně-
podnikatelském areálu Ostrava-Mošnov,  
III. etapa”, poř. č. 237/2022 

05 

00722/RM2226/14 RM_VZ 6 Soutěž o návrh „Proměna sadu Dr. Milady 
Horákové”, poř. č. 135/2022 

62 

00723/RM2226/14 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Parkovací dům u KÚ 
(TDS+BOZP)”, poř. č. 238/2022 

05 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál 
  

Název zn.předkl. 

 RM_M 2 Zpráva o čerpání finančních prostředků Fondu  
pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava  
ve 2. pololetí 2022 

86 

 RM_M 10 Návrh na přípravu a podání žádosti o grant  
do programu Nadace ČEZ „Stromy pro rok 2023” 

50 

 RM_M 16 Návrh na přípravu a podání žádosti do výzvy 
„Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou 
dopravu” v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu 

50 

 RM_M 21 Příkazní smlouva na organizaci a zajištění provozu 
parkovací plochy „Terminál Hranečník” 

09 

 RM_M 31 Návrh na uzavření Dodatku č. 39 ke smlouvě  
o výpůjčce mezi statutárním městem Ostrava  
a Českou republikou - Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 14. schůze rady města konané dne 31.01.2023 
  
Usnesení číslo: 00683/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
program 14. schůze rady města konané dne 31.01.2023 

  
 

RM_M 1 
Návrh na změnu stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování
investičních příspěvků poskytnutých právnické osobě Domov Magnolie, 
Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 00684/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 1745/ZM1822/28 ze dne 8. 12. 2021 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o změně stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování investičních příspěvků poskytnutých 
právnické osobě Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631859, 
se sídlem Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava-Vítkovice, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 3 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč
Asociaci pro urbanismus a územní plánování ČR, z.s., se sídlem 
Thákurova 7, 160 00 Praha 6, IČO: 60163755, na podporu konference 
„Energetická krize” 
  
Usnesení číslo: 00685/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč Asociaci pro urbanismus a územní
plánování ČR, z.s., se sídlem Thákurova 7, 160 00 Praha 6, IČO: 60163755, na podporu 
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konference „Energetická krize” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu  

  
2) schvaluje 

  
schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5909, ÚZ 417, ORJ 221 o 50 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery   

na § 3699, pol. 5222, ÚZ 417, ORJ 221 o 50 tis. Kč 

  
3) rozhodla 

  
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi statutárním 
městem Ostrava a Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR, z.s., se sídlem
Thákurova 7, 160 00 Praha 6, IČO: 60163755, na podporu konference „Energetická krize” 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2023
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 4 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Andrey
Hoffmannové, Ph.D., náměstkyně primátora, do SRN (Drážďany)
ve dnech 12.-15.02.2023 
  
Usnesení číslo: 00686/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D., náměstkyně primátora, do SRN 
(Drážďany) ve dnech 12.-15.02.2023 za účelem reprezentace partnerského města Ostravy
při vzpomínkovém aktu u příležitosti 78 let od bombardování Drážďan 
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2) schvaluje 

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

  
3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 07.03.2023
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_M 5 
Vystavení objednávky na provedení projektu „Zeleň Nové radnice -
II.etapa” v k. ú. Moravská Ostrava v režimu in-house 
  
Usnesení číslo: 00687/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky v režimu in-house na realizaci „Zeleň Nové radnice - II.etapa”,
na pozemku parc. č. 988/2 - zastavěná plocha a nádvoří parc. č. 990/2 - zastavěná plocha
a nádvoří, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, 
s.r.o., za celkovou cenu  v místě a čase obvyklou 891.726,32 Kč bez DPH  dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 07.02.2023
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 6 
Návrh na prominutí odvodu Mgr. J. P. z poskytnuté neinvestiční účelové
dotace v rámci programu na zachování a obnovu kulturních památek
a významných městských staveb výzva č. 1 - městské domy
a industriální dědictví 
  
Usnesení číslo: 00688/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout o prominutí odvodu z poskytnuté neinvestiční účelové dotace v rámci programu
na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb výzva č. 1 - městské
domy a industriální dědictví z rozpočtu statutárního města Ostrava panu Mgr. XXXX 
XXXXXXX ve výši poskytnuté dotace 1.121.000,- Kč 

  
2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 22.02.2023
 vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu 
  

 
RM_M 7 
Návrh na navýšení počtu zaměstnanců Ostravského muzea, p.o.,
a související navýšení neinvestičního příspěvku na provoz 
  
Usnesení číslo: 00689/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
navýšení počtu zaměstnanců Ostravského muzea, příspěvkové organizace, se sídlem 
Masarykovo náměstí č. 1/1, 728 41 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 00097594, od 1.4.2023 
o 2 osoby na celkový počet 36 zaměstnanců (přepočtený stav na plný úvazek) dle přílohy č. 1
a důvodové zprávy předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

  
o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz Ostravskému muzeu, příspěvkové organizaci, 
se sídlem Masarykovo náměstí č. 1/1, 728 41 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 00097594,
o 734 tis. Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 
- s n i ž u j e 
rozpočtová rezerva na ORJ 120 
na § 6409, pol. 5901                    o 734 tis. Kč 
- z v y š u j e 
neinvestiční příspěvek na ORJ 160 
na § 3315, pol. 5331, org. 4215      o 734 tis. Kč 

  
4) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2023
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
5) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku organizaci 

Ostravské muzeum, příspěvková organizace,     o 734 tis. Kč  
 

  
6) ukládá 

  
vedoucí odboru kultury  
zařadit do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2024 Ostravskému muzeu, 
příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykovo náměstí č. 1/1, 728 41 Ostrava – Moravská 
Ostrava, IČO 00097594, navýšení neinvestičního příspěvku na provoz o 980 tis. Kč 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.12.2023
 vedoucí odboru kultury 
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RM_M 8 
Návrh na souhlas s umístěním stavby v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 
„Multifunkční dům Muglinov”, pro městský obvod Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00690/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
v souladu s ustanovením § 184 a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, s umístěním stavby „Multifunkční dům Muglinov”, realizované mj. i na pozemcích: 

- p.p.č. 414/13 
- p.p.č. 414/26 
- p.p.č. 414/45 
- p.p.č. 421/9 
- p.p.č. 421/10 
- p.p.č. 421/12  
vše v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

dle koordinační situace, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu, pro městský obvod 
Slezská Ostrava 
 

  
2) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava, 
aby další fáze projektové dokumentace respektovaly připomínky a doporučení Městského 
ateliéru prostorového plánování a architektury, p.o.  

  
 Vyřizuje: Bc. Richard Vereš, 
 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 
  

 
RM_M 9 
Kontrola plnění usnesení rady města za období říjen a listopad 2022 
  
Usnesení číslo: 00691/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
předloženou kontrolu s tím, že 

a) usnesení dle přílohy č. 1 až 3 předloženého materiálu jsou splněna a vyřazuji se z dalšího 
sledování 



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 11/37 
  

b) usnesení dle přílohy č. 4 předloženého materiálu ponechává ve sledování  
 

  
 

RM_M 11 
Kácení dřevin na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00692/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s kácením 2 ks dubu letního o obvodech kmenů 155 cm, 121 cm a 1 ks jasanu o obvodu kmene 
210 cm, rostoucích na pozemku parc. č. 1065/1 k. ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-
Místek, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil vyhotovení žádosti o povolení kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany přírody
dle bodu 1) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 07.02.2023
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 

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

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 07.02.2023
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 12 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Kateřiny Šebestové, 
náměstkyně primátora, do SRN (Karlsruhe) ve dnech 12.-13.01.2023 
  
Usnesení číslo: 00693/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
33 

  
k usnesení č. 00327/RM2226/7 
  
Rada města 
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1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora,
do SRN (Karlsruhe) ve dnech 12.-13.01.2023  

  
 

RM_M 13 
Návrh na prodej přebytečného majetku statutárního města Ostravy
v užívání Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00694/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
prodat použitý osobní automobil jakožto přebytečnou movitou věc panu XXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXX 

Škoda Octavia kombi 1,4 CNG, VIN: TMBJM7NE8G0157355, RZ 9T9 3106, rok výroby 2016, 
obvyklá cena 100 400,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 359/120/2022 ze dne 28.11.2022, 
zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel XXXX XXX XXXXXXXXXX 
XXXXXXX  

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s výše uvedeným kupujícím 

  
 

RM_M 14 
Ujednání o ceně, dohoda o poskytování záloh a diagram na dodávku 
a odběr tepla - pro rok 2023 
  
Usnesení číslo: 00695/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření ujednání o ceně dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, dohody o poskytování záloh 
za odběr tepelné energie pro rok 2023 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a diagramu
na dodávku a odběr tepla dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, vše k uzavřené Smlouvě
o dodávce tepelné energie ze dne 27.2.2009, ev. č. smlouvy města 0488/2009/HS/LPO,
ev. č. smlouvy dodavatele 41181 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 
729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jako odběratelem a společností Veolia Energie ČR, a.s.,
28. října 3337/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO:45193410, jako dodavatelem 
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2) rozhodla 

  
o uzavření ujednání o ceně dle přílohy č. 6 předloženého materiálu a dohody o poskytování záloh 
za odběr tepelné energie pro rok 2023 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, vše k uzavřené
Smlouvě o dodávce tepelné energie ze dne 27.2.2009 ev. č. smlouvy města 0486/2009/HS/LPO 
a dodatku č. 1 ze dne 17.9.2012 této smlouvy ev. č. dodatku č. 1 0486D1/2012/HS, ev. č. smlouvy 
dodavatele 70367 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, 
IČO: 00845451, jako odběratelem a společností Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 45193410, jako dodavatelem 

  
3) rozhodla 

  
o uzavření ujednání o ceně dle přílohy č. 8 předloženého materiálu a dohody o poskytování záloh 
za odběr tepelné energie pro rok 2023 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, vše k uzavřené
Smlouvě o dodávce tepelné energie ze dne 27.2.2009, ev. č. smlouvy města 0490/2009/HS/LPO, 
ev. č. smlouvy dodavatele 70452 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 
729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jako odběratelem a společností Veolia Energie ČR, a.s., 
28. října 3337/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 45193410, jako dodavatelem 

  
4) rozhodla 

  
o uzavření ujednání o ceně dle přílohy č. 10 předloženého materiálu, dohody o poskytování záloh 
za odběr tepelné energie pro rok 2023 dle přílohy č. 11 předloženého materiálu a diagramu
na dodávku a odběr tepla dle přílohy č. 12 předloženého materiálu, vše k uzavřené Smlouvě
o dodávce tepelné energie ze dne 27.2.2009, ev. č. smlouvy města 0487/2009/HS/LPO,
ev. č. smlouvy dodavatele 37998 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 
729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jako odběratelem a společností Veolia Energie ČR, a.s., 
28. října 3337/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 45193410, jako dodavatelem  

  
5) rozhodla 

  
o uzavření ujednání o ceně dle přílohy č. 13 předloženého materiálu, dohody o poskytování záloh 
za odběr tepelné energie pro rok 2023 dle přílohy č. 14 předloženého materiálu a diagramu
na dodávku a odběr tepla dle přílohy č. 15 předloženého materiálu, vše k uzavřené Smlouvě
o dodávce tepelné energie ze dne 26.10.2009, ev. č. smlouvy města 2627/2009/HS/LPO,
ev. č. smlouvy dodavatele 11111 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 
729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jako odběratelem a společností Veolia Energie ČR, a.s., 
28. října 3337/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 45193410, jako dodavatelem 

  
6) rozhodla 

  
o uzavření ujednání o ceně dle přílohy č. 16 předloženého materiálu a dohody o poskytování
záloh za odběr tepelné energie pro rok 2022 dle přílohy č. 17 předloženého materiálu, vše
k uzavřené Smlouvě o dodávce tepelné energie ze dne 02.02.2021, ev. č. smlouvy města 
0280/2021/HS/VZ, ev. č. smlouvy dodavatele 15909 mezi statutárním městem Ostrava, 
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Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jako odběratelem a společností
Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 45193410,
jako dodavatelem 

  
 

RM_M 15 
Návrh Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací 
  
Usnesení číslo: 00696/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) zrušuje 

  
bod 1) usnesení 00567/RM2226/11 ze dne 10.1.2023 

  
2) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací mezi statutárním městem 
Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 00 Ostrava, IČO: 00845451, a společností OVANET a.s., 
Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 25857568, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 17 
Návrh na uzavření smlouvy o rozdělení nákladů mezi Ostravskou 
univerzitou a statutárním městem Ostrava ohledně pozemků p. č. 225/14 
a p. č. 213/26 v k. ú. Moravská Ostrava, jehož součástí je budova sloužící
jako Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví 
  
Usnesení číslo: 00697/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o rozdělení nákladů mezi statutárním městem Ostrava a Ostravskou 
univerzitou se sídlem na ul. Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, IČO: 619889987,
a to dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 18 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího 
k podnikání v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 00698/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
ev. č. 2757/2021/MJ ze dne 30.11.2021, 

se společností SINEKO Engineering s.r.o., IČO: 25908928, se sídlem Místecká 329/258, 
Hrabová, 720 00 Ostrava, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
 

  
 

RM_M 19 
Návrh přijmout dar vodovodního řadu, uzavřít darovací smlouvu s D.C. 
a smlouvy o zřízení služebnosti s fyzickými osobami, v k. ú. Polanka
nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00699/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
přijmout dar vodovodního řadu PE 100 D 90 celkové délky 84,40 m (viz příloha č. 1 

předloženého materiálu), který byl vybudován v rámci stavby „Inženýrské sítě a komunikace 
pro výstavbu RD Polanka nad Odrou“ a uložen v pozemcích v k. ú. Polanka nad Odrou, obec 
Ostrava: 
-    parc. č. 3062/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
-    parc. č. 3062/51 - ostatní plocha, jiná plocha, 
-    parc. č. 3062/44 - zahrada, 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s dárcem 

XXXXXX XXXXXXX, narozen roku XXXX 
bydliště XXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX 
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2) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vodovodní řad
PE 100 D 90 k pozemku: 
- parc. č. 3062/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

XXXXXXX XXXXXXXX rok narození XXXX 
bydliště XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX 
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 řad 
PE 100 D 90 k pozemku: 
- parc. č. 3062/51 - ostatní plocha, jiná plocha, 
v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

XXXX XXXX XXXXXXX rok narození XXXX 
bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX 
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 
 

  
4) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vodovodní řad
PE 100 D 90 k pozemku: 
- parc. č. 3062/44 - zahrada, 
v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX rok narození XXXX 
bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX 
dle přílohy č. 6 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 20 
Schválení přípravy projektů a podání žádosti o státní účelovou dotaci 
v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023 
Ministerstva vnitra 
  
Usnesení číslo: 00700/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 10251/RM1822/159 
k usnesení č. 2240/ZM1822/36 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektů a podání žádosti o státní účelovou dotaci 
v rámci „Programu prevence kriminality na místní úrovni 2023” Ministerstva vnitra 
v celkové výši 694 tis. Kč na projekty: 
1)  Ostrava - Národní dny prevence 2023 
2)  Ostrava - Senior posel prevence 2023 
3)  Ostrava - Značení syntetickou DNA 2023 

  
2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
zajistit veškeré úkony spojené s přípravou projektů a předložením žádostí na projekty 
dle bodu 1) tohoto usnesení včetně všech jejich příloh na Ministerstvo vnitra v souladu
s podmínkami „Programu prevence kriminality na místní úrovni 2023” 

  
 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 15.02.2023
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 22 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00701/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV včetně 1 ks jistící skříně 
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 
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parc. č. 3238/1 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 3238/8 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 3238/9 - ostatní plocha, zeleň,   
parc. č. 3238/11 - ostatní plocha, zeleň,  
parc. č. 3238/12 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 3238/13 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 3238/15 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 5609/1- ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 5609/2 - ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 5609/3 - ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 5984/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 5984/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace,      
parc. č. 5985/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 5985/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

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

  
 

RM_M 23 
Nabytí dvou psů umístěných v útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích, 
jejich přivlastněním dle § 1045 odst. 1 občanského zákoníku 
  
Usnesení číslo: 00702/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o nabytí psů dlouhodobě umístěných v útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích, a to: 

• plemeno: Německý ovčák, pohlaví: pes, č. čipu: 203098100412287, přibližné stáří:
8 let 5 měsíců, 
• plemeno: Kavkazský pastevecký pes, pohlaví: fena, č. čipu: 203164000136658, přibližné
stáří: 1 rok 11 měsíců, 

jejich přivlastněním v souladu s ust. § 1045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
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RM_M 24 
Žádosti o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00703/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového investičního a neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí
města Ostravy Mateřské škole Slezská Ostrava Zámostní 31, příspěvková organizace, 
IČO: 4187997, se sídlem Zámostní 1126/31, 710 00 Slezská Ostrava, ve výši 348 900 Kč

na realizaci projektu „Svět přírody Zámostníčků“ dle přílohy č. 1, 2 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy společnosti 
Integra Consulting s.r.o., IČO: 27566617, se sídlem Sudoměřská 1243/25, 130 000 Praha 3, 
ve výši 25 000 Kč na realizaci projektu „Mezinárodní konference SEA/EIA 2023”
dle přílohy č. 3, důvodové zprávy a o uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  
3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 
- zvyšuje financování 
pol. 8115, ÚZ 103, ORJ 120 ………………………………. o 375 tis. Kč 

- zvyšují se neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 
§ 3792, pol. 5331, ÚZ 103, ORJ 190 ……………………… o 257 tis. Kč 

-zvyšují se investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 
§ 3792, pol. 6351, ÚZ 103, ORJ 190 …………………...…. o 93 tis. Kč 

- zvýší se neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám  
na § 3792, pol. 5213, ÚZ 103, ORJ 190 ............................... o 25 tis. Kč 
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4) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2023
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 25 
Schválení dokumentu Akční plán 2023 Strategie vzdělávání města 
Ostravy 2030 
  
Usnesení číslo: 00704/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
Akční plán 2023 Strategie vzdělávání města Ostravy 2030 s úpravou 

  
 

RM_M 26 
Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00705/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o vyřazení neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v rozsahu a způsobem
dle předloženého materiálu - fyzickou likvidaci 

  
2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle „Směrnice 2/2007 
pro evidenci majetku” a jmenuje její členy: 

předseda: 

Ing. René Bartoš - vedoucí odboru hospodářské správy 
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členové: 
 
Ing. Jarmila Kopelová, odbor hospodářské správy    
Petr Hučík - technik podpory Ovanet a.s.                                   
  

  
 

RM_M 27 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 00706/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků ve výši 8 546 000 Kč městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz na spolufinancování akce Rekonstrukce bytového domu Tolstého 1809/12 dle bodu C.1. 
důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele pro Dětské centrum Domeček p.o., a to zvýšení neinvestičního 
příspěvku o 156 tis. Kč 

  
3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2023
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 28 
Ukončení projektu „Řemeslná dílna v Korunce” 
  
Usnesení číslo: 00707/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 03887/RM1822/59 
k usnesení č. 05175/RM1822/76 
k usnesení č. 06771/RM1822/104 
k usnesení č. 1514/ZM1822/24 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s předloženou zprávou o ukončení realizace projektu „Řemeslná dílna v Korunce”, 
spolufinancovaného v rámci 20. výzvy Zprostředkujícího subjektu Integrovaná teritoriální 
investice (ITI) ve vazbě na 66. výzvu Integrovaného operačního programu, prioritní
osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifický
cíl 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
a s konečným vyúčtováním projektu dle důvodové zprávy a přílohy č. 1, 2 a 3 předloženého 
materiálu 

  
2) žádá 

  
Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace,
(IČO 75080508) zabezpečit udržitelnost projektu „Řemeslná dílna v Korunce” dle bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jana Secová, T: 01.12.2027
 ředitelka SVČ Korunka, příspěvková organizace 
  

 
RM_M 29 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2353/2022/OI/VZ
v rámci stavby „Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou” 
  
Usnesení číslo: 00708/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2353/2022/OI/VZ se zhotovitelem 
společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČO: 25317628, se sídlem        
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Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno z důvodu změny účinnosti nabytí smlouvy,
a to dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 30 
MNO - Modernizace Pavilonu E2 - Dodatek č. 2 
  
Usnesení číslo: 00709/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0049/2021/OI/VZ ze dne 25.01.2021 na realizaci 
zakázky „Městská nemocnice Ostrava - Modernizace Pavilonu E2” mezi 

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

a zhotovitelem: 

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár na Sázavou, IČO: 46980059 

kterým se upravuje cena díla 

dle přílohy č. 1 a č. 5 předloženého materiálu 
 

  
 

RM_M 32 
Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2023 
  
Usnesení číslo: 00710/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 00085/RM2226/3 
  
Rada města 
  
1) projednala 

  
návrh na ocenění 8 pedagogů a poskytnutí finanční ceny formou daru ve výši 25 tis. Kč každému 
z nich, u příležitosti Dne učitelů 2023 dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého materiálu

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o ocenění 8 pedagogů a poskytnutí finanční ceny formou daru ve výši 25 tis. Kč

každému z nich, u příležitosti Dne učitelů 2023 dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 
 

  
3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření smluv s oceněnými pedagogy dle příloh č. 1 a 3 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení dne 22. 2. 2023 zastupitelstvu města
k rozhodnutí  

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, MBA, T: 22.02.2023
 vedoucí odboru školství a vzdělávání 
  

 
RM_M 33 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě pro stavbu „Rekonstrukce vodovodu a dostavba 
kanalizace v ul. Klečkova”, u které statutární město Ostrava provádí
investiční činnost 
  
Usnesení číslo: 00711/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti
se stavbou „Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ul. Klečkova”  

mezi budoucím povinným: 
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava,702 00 Ostrava 
IČO: 70890021 

a  
budoucím oprávněným:  
Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451  
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ve znění dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 34 
Návrh darovací smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Ostravou
a PASAL Foundation 
  
Usnesení číslo: 00712/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 0509/ZM1822/8 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 160 000 Kč právnické osobě: PASAL Foundation 
(Yayasan Peduli Kelestarian Satwa Liar), IČ AHU-0010398.AH.01.04, se sídlem Grand Slipi 
Tower, lantai 9, Unit G Jl. Letjend S.Parman Kav.22-24, Palmerah, Jakarta Barat, 11480, 
Indonesia, dle důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostravou 
a uvedenou právnickou osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru v celkové
výši 160 000 Kč na podporu výstavby a provozu záchranného centra pro luskouny a případně
další ohrožená zvířata na Sumatře v Indonésii, získaného na základě veřejné sbírky pořádané
Zoologickou zahradou a botanickým parkem Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Jiří Hudec, T: 22.02.2023
 pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru strategického rozvoje 
  
3) ukládá 

  
řediteli Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, příspěvková organizace  
učinit všechny potřebné kroky spojené s převedením darované částky ve smluvní lhůtě na účet 
obdarovaného v souladu s uzavřenou smlouvou dle bodu 1) tohoto usnesení 
  

  
 Vyřizuje: Mgr. Jiří Novák, T: 30.09.2023
 ředitel Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, příspěvková 

organizace 



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 26/37 
  

RM_M 35 
Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o prosté správě majetku
ev. č. 3154/2020/MJ ve znění Dodatků č. 1 - 3 uzavřené se společností
Industrial Center 10 s.r.o. a notářem JUDr. Josefem Kawulokem 
  
Usnesení číslo: 00713/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o prosté správě majetku ev. č. 3154/2020/MJ ve znění
Dodatku č. 1 ev. č. 3154D1/2021/MJ ze dne 15. 12. 2021, Dodatku č. 2 ev. č. 3154D2/2022/MJ 
ze dne 23. 5. 2022 a Dodatku č. 3 ev. č. 3154/2020/2022/MJ/3 ze dne 17. 10. 2022,  jehož
smluvními stranami jsou statutární město Ostrava jakožto prodávající, 

a 

společnost Industrial Center CR 10 s.r.o., IČO: 09637672 
se sídlem: V celnici 1034/6, Nové Město, 110 Praha 1, jakožto kupující 

a 

JUDr. Josef Kawulok, notář 
se sídlem v Ostravě, kancelář Ostrava, Moravská Ostrava, Milíčova 1670/12, IČO 25801490 
jako správcem 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
 

  
 

RM_M 36 
Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, návrh zřídit 
služebnost inženýrské sítě, návrh svěřit nemovité věci městskému 
obvodu 
  
Usnesení číslo: 00714/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s návrhem směnit  
 
níže uvedené části pozemků v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřené městskému obvodu, a to:  

- část pozemku p.p.č. 797/2, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 65 m2, oddělenou
dle geometrického plánu č. 1630-112/2022, vyhotoveného pro k. ú. Hrabůvka, nově označenou 
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jako pozemek p.p.č. 797/24, ost. plocha, ost. komunikace  
- část pozemku p.p.č. 797/16, ost. plocha ost. komunikace o výměře 23 m2, oddělenou
dle geometrického plánu č. 1630-112/2022, vyhotoveného pro k. ú. Hrabůvka, nově označenou 
jako pozemek p.p.č. 797/26, ost. plocha, ost. komunikace 

za 

níže uvedené části pozemků v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví XXXXXX 
XXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXX, a to:  

- část pozemku p.č.st. 19/5, zast. plocha, zbořeniště o výměře 38 m2, oddělenou
dle geometrického plánu č. 1630-112/2022, vyhotoveného pro k. ú. Hrabůvka, nově označenou 
jako pozemek p.p.č. 1025, ost. plocha, ost. komunikace  
- část pozemku p.p.č. 289/2, ost. plocha, zeleň o výměře 34 m2, oddělenou dle geometrického 
plánu č. 1630-112/2022, vyhotoveného pro k. ú. Hrabůvka, nově označenou jako pozemek 
p.p.č. 289/3, ost. plocha, ost. komunikace  

a na straně oprávněného zřídit služebnost inženýrské sítě – kanalizační stoky DN 300 a zemního 
kabelu veřejného osvětlení včetně ocelového stožáru VO č. 24 k výše uvedeným pozemkům
za předpokladu, že dojde k jejich směně 

a s návrhem uzavřít směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit část pozemku p.č.st. 19/5 o výměře 38 m2, oddělenou
dle geometrického plánu č. 1630-112/2022,  nově označenou jako pozemek p.p.č. 1025 a část 
pozemku p.p.č. 289/2 o výměře 34 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 1630-
112/2022, nově označenou jako pozemek p.p.č. 289/3, vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, dle č. 9, odst. 1), písm. b) Obecně
závazné vyhlášky č. 10/2022, Statut města Ostravy za podmínky, že statutární město Ostrava 
nabude uvedené části pozemků do svého vlastnictví  

  
3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit část pozemku p.č.st. 19/5 o výměře 38 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 1630-
112/2022,  nově označenou jako pozemek p.p.č. 1025 a  část pozemku p.p.č. 289/2
o výměře 34 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 1630-112/2022, nově označenou jako 
pozemek p.p.č. 289/3, vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Ostrava-Jih, dle č. 9, odst. 1), písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 10/2022, Statut města 
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Ostravy za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedené části pozemků do svého 
vlastnictví  

  
4) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 22.02.2023
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_MZP 1 
Návrh na úpravu platu ředitelky Knihovny města Ostravy, příspěvková
organizace 
  
Usnesení číslo: 00715/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
31 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
plat Mgr. Ireny Šťastné, ředitelky Knihovny města Ostravy, příspěvková organizace, s účinností
od 01.01.2023 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_MZP 2 
Návrh organizačních změn v rámci Magistrátu města Ostravy s účinností
ode dne 01.02.2023 
  
Usnesení číslo: 00716/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

   
o zřízení odboru kultury a školství, a to v členění na tři oddělení: 
i) oddělení kultury 
ii) oddělení školství 
iii) oddělení strategie a projektů ve vzdělávání 
 

  
2) rozhodla 

   
o zřízení funkčního místa, zařazeném v odboru kultury a školství: 



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 29/37 
  

i) „vedoucí odboru“ v počtu 1 
  

  
3) rozhodla 

   
o navýšení funkčního místa, v současnosti zařazeném v odboru kultury: 
i) „referent pro kulturu“ z původního počtu 4 na počet 5 
 

  
4) rozhodla 

   
o zřízení funkčního místa v oddělení kultury, v odboru kultury a školství: 
i) „vedoucí oddělení kultury“ v počtu 1 
 

  
5) rozhodla 

   
o zařazení těchto funkčních míst, v současnosti zařazených v odboru kultury, nově do oddělení
kultury, v odboru kultury a školství: 
i) „referent pro kulturu“ v počtu 5 
ii) „ekonomická agenda a kontrolní činnost“ v počtu 2 
iii) „kontrolní činnost a agenda obchodních společností“ v počtu 1 
iv) „koordinátor pro kulturu“ v počtu 1 
 

  
6) rozhodla 

   
o zrušení odboru kultury a těchto v něm zařazených funkčních míst: 
i) „vedoucí odboru“ v počtu 1 
ii) „sekretariát a dílčí agenda v oblasti kultury a volnočasových aktivit“ v počtu 1 
 

  
7) rozhodla 

   
o zařazení těchto funkčních míst, v současnosti zařazených pod vedoucí odboru školství
a vzdělávání, nově do odboru kultury a školství, do přímé působnosti vedoucího odboru:   
i) „sekretariát“ v počtu 1 
ii) „právník“ v počtu 1 
 

  
8) rozhodla 

  
o zařazení oddělení školství a oddělení strategie a projektů ve vzdělávání, v současnosti 
zařazených do odboru školství a vzdělávání, nově do odboru kultury a školství 
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9) rozhodla 

   
o zrušení odboru školství a vzdělávání a tohoto v něm zařazeném funkčním místu: 
i) „vedoucí odboru“ v počtu 1 
 

  
10) stanovuje 

   
celkový počet funkčních míst zaměstnanců statutárního města Ostravy v pracovním poměru 
zařazených do MMO na 948 
  

  
11) schvaluje 

  
změnu Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu s účinností
od 01.02.2023 

  
 

RM_VZ 1 
Návrh na uzavření servisní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 00717/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění servisu klimatizačních 
zařízení Nové radnice v roce 2023 se zhotovitelem MORYS s.r.o., Korejská 894/9, Ostrava-
Přívoz, IČO 42864771 za cenu nejvýše přípustnou 295.310,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu servisní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 07.02.2023
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 2 
„Zpevnění svahu na ul. 26. dubna - BOZP” uzavření smlouvy o dílo
a smlouvy příkazní k veřejné zakázce malého rozsahu 
  
Usnesení číslo: 00718/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na výkon 
činnosti koordinátora BOZP včetně zpracování plánu BOZP při realizaci stavby „Zpevnění 
svahu na ul. 26. dubna” se společností: 

After mining, a.s. 

Zámostní 1240/41, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 

IČO: 64618650 

za cenu nejvýše přípustnou 275.000,00 Kč bez DPH + DPH v zákonné výši dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 
 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Domov Sluníčko – úpravy stravovacího provozu 
(vybavení)”, poř. č. 016/2023 
  
Usnesení číslo: 00719/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na dodávku vybavení
do stravovacího provozu objektu Domova Sluníčko na ul. Syllabova 2886/19 v Ostravě –
Vítkovicích, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové:   
1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 
2. Mgr. Jiří Hudec - odbor strategického rozvoje 
3. Ing. Jan Šrámek - odbor investiční  
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4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
  
náhradníci:   
1. Ing. Karel Malík - náměstek primátora 
2. Mgr. Ludmila Bačová - odbor strategického rozvoje 
3. Mgr. Kateřina Zahrajová - odbor investiční 
4. Mgr. Jan Lasevič - odbor veřejných zakázek 
5. 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: 30.06.2023
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
  
4) zmocňuje 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2023
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka „Územní studie rozvojové lokality Karolina-DOV”,
poř. č. 008/2023 
  
Usnesení číslo: 00720/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují běžné výdaje ORJ 300, § 2271, pol. 5169, ORG 134 o 1 949 tis. Kč 
- zvyšují běžné výdaje ORJ 300, § 3636, pol. 5166 o 1 949 tis. Kč 
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2) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování
územní studie jako odborného urbanistického podkladu pro připravovanou změnu Územního 
plánu lokality na území statutárního města Ostravy propojující Dolní oblast Vítkovic s centrem 
města Ostravy, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
se zhotovitelem: 

Společnost s názvem „4ct/koucky-arch.cz” 
4ct s.r.o. („Vedoucí společník”) 
IČO: 24287610 
se sídlem: V jámě 1598/4, Nové Město, 110 00 Praha 1 
a 
koucky-arch.cz s.r.o. („Společník”) 
IČO: 25702271 
se sídlem: Plzeňská 2298/170, 150 00 Praha 5 

za cenu nejvýše přípustnou 1.610.000,- Kč bez DPH 

  
3) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2023
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka „Demolice budov v obchodně-podnikatelském areálu 
Ostrava-Mošnov, III. etapa”, poř. č. 237/2022 
  
Usnesení číslo: 00721/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavební
akce (demolice) „Demolice budov v obchodně-podnikatelském areálu Ostrava-Mošnov,
III. etapa” v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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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. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Ing. Zbyněk Pražák - náměstek primátora 
2. Ing. František Kolařík - člen ZM 
3. Ing. Renáta Žáčková - odbor investiční 
4. Ing. Andrea Laslopová - odbor veřejných zakázek  
5. Mgr. Vladimítr Plutko - odbor legislativní a právní 

  
3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 28.04.2023
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
  
4) zmocňuje 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 28.04.2023
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
  

 
RM_VZ 6 
Soutěž o návrh „Proměna sadu Dr. Milady Horákové”, poř. č. 135/2022 
  
Usnesení číslo: 00722/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
62 

  
k usnesení č. 09836/RM1822/153 
k usnesení č. 10220/RM1822/158 
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Rada města 
  
1) rozhodla 

  
na základě stanoviska poroty uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu, o výběru 
nejvhodnějšího soutěžního návrhu a o pořadí soutěžních návrhů na oceněných místech v soutěži 
o návrh dle § 146 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na řešení veřejného prostranství „Proměna sadu Dr. Milady Horákové” následovně: 

1. cena 700 000 Kč - návrh na nejvýše oceněném místě 

účastník s návrhem č. 5 

míza architekti 

XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX, Česká republika 
(autor: XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX) 

2. cena 500 000 Kč 

účastník s návrhem č. 1 

XXXXX XXXXX 

X XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXX, Česká republika 
(autor: XXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX 
XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX Spolupracovali: XXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXX XXXXXXXXX) 

3. cena 300 000 Kč 

účastník s návrhem č. 4 

XXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XXX XX XXXXX XXXXXXXXX, Česká republika 
(autor: XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX, spolupracovali: XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX) 

  
2) souhlasí 

  
v souladu s rozhodnutím poroty s udělením odměny ve výši 50 000 Kč účastníkovi
s návrhem č. 6: 

XXXXX XXXXX 
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XXXXXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX, Česká republika 
(autor: XXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX 
XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX, spolupracovali: 
XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX 
XXXXXXX) 

  
3) rozhodla 

  
na základě stanoviska poroty uvedeného v příloze č. 1 o úhradě náhrad výloh spojených s účastí
v soutěži účastníkům, jež podali návrhy s č. 2, 3, 6, 7 a 8, přičemž každému z těchto účastníků
bude vyplacena částka 150 000 Kč 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka „Parkovací dům u KÚ (TDS+BOZP)”, poř. č. 238/2022 
  
Usnesení číslo: 00723/RM2226/14 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00159/RM2226/4 
k usnesení č. 00682/RM2226/13 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na výkon odborného 
technického dozoru stavebníka, výkon funkcí koordinátora BIM a koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi a při realizaci stavby „Parkovací dům u Krajského úřadu“, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 
2. Ing. Jan Šrámek - odbor investiční 
3. Ing. Petra Kopřivová - odbor investiční 
4. Ing. Daniel Lyčka - Ostravské komunikace, a.s. 
5. Ing. Michal Hrubý - Ostravské komunikace, a.s. 
6. Mgr. Marek Gocman - advokát JGK advokáti v. o. s.   
7. Ing. arch. Martin Chválek, MBA - CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. 
8. Mgr. Renata Kolková, MPA - odbor legislativní a právní 
9. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 
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10. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 

náhradníci: 

1. Ing. Karel Malík - náměstek primátora 
2. Ing. Marcela Grygarová - odbor investiční 
3. Ing. Michaela Kubalová - odbor investiční 
4. Ing. Miloš Novák - Ostravské komunikace, a.s. 
5. Ing. Jiří Hlavinka - Ostravské komunikace, a.s. 
6. Mgr. David Jünger - advokát JGK advokáti v. o. s.  
7. Ing. Roman Michalec - CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. 
8. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 
9. Mgr. Lenka Vachalíková - odbor legislativní a právní 
10. Mgr. Jan Lasevič - odbor veřejných zakázek 

  
3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.08.2023
 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: 31.08.2023
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
  

 
 


