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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 01.11.2022 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00028/RM2226/2 RM_M 0 Schválení programu 2. schůze rady města konané 
dne 01.11.2022 

35 

00029/RM2226/2 RM_M 1 Kryt civilní obrany na adrese Bachmačská 25, 
Ostrava 

08 

00030/RM2226/2 RM_M 2 Návrh nekoupit a návrh přijmout darem nemovité 
věci v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 

08 

00031/RM2226/2 RM_M 3 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie 
Ostrava, p. o., do Velké Británie (Londýn) ve dnech 
08.-11.11.2022 

01 

00032/RM2226/2 RM_M 4 Souhlas s přípravou a podáním žádosti o dotaci 
z dotačního Programu podpory aktivit v oblasti 
kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2023 
na projekt Letní umělecká scéna v Porubě 2023 

50 

00033/RM2226/2 RM_M 5 Návrh na svěření nemovité věci v k. ú. Krásné Pole, 
obec Ostrava městskému obvodu Krásné Pole 

08 

00034/RM2226/2 RM_M 6 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava - lokalita Cihelní 

08 

00035/RM2226/2 RM_M 7 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 08 
00036/RM2226/2 RM_M 8 Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci 

při realizaci a využívání GISMO mezi statutárním 
městem Ostrava a správcem inženýrských sítí 
Ostravské komunikace a. s. 

83 

00037/RM2226/2 RM_M 9 Oznámení o projednání návrhu Zprávy 
o uplatňování Územního plánu Stará Ves 
nad Ondřejnicí 

89 

00038/RM2226/2 RM_M 10 Návrh na záměr města nevložit nemovitou věc 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava do základního kapitálu 
společnosti SAREZA s. r. o. 

08 

00039/RM2226/2 RM_M 11 Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního 
města Ostravy na úhradu nákladů spojených 
s realizací projektu „Protipovodňová opatření 
ve městě Ostrava” ČR - Hasičskému záchrannému 
sboru Moravskoslezského kraje 

01 

00040/RM2226/2 RM_M 12 Návrh na svěření movitého majetku v rámci stavby 
„Přestupní uzel Hulváky - I. etapa” v k. ú. Zábřeh 
Hulváky a k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 
městskému obvodu Mariánského Hory a Hulváky 

08 

00041/RM2226/2 RM_M 13 Návrh nevyhovět žádosti ve věci udělení souhlasu 
s realizací předkupního práva s rozdělením 
společnosti REALRENT Morava s. r. o. 

08 
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00042/RM2226/2 RM_M 14 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě 
o výpůjčce v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, a návrh 
na uzavření smlouvy o nájmu k nemovitým věcem 
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

08 

00043/RM2226/2 RM_M 15 Návrh na odvolání a jmenování členů pracovní 
skupiny Rady města - „Systém sdružených 
nákupů“ 

90 

00044/RM2226/2 RM_M 16 Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem 
statutárního města Ostravy v užívání Městské 
policie Ostrava 

25 

00045/RM2226/2 RM_M 17 Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava 

08 

00046/RM2226/2 RM_M 18 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 

08 

00047/RM2226/2 RM_M 19 Návrh na uzavření „Dohody o odstoupení” 
a „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene” 

05 

00048/RM2226/2 RM_M 20 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 
Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, 
se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - 
Moravská Ostrava 

40 

00049/RM2226/2 RM_M 21 Úprava rozpočtu 07 
00050/RM2226/2 RM_M 22 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 na realizaci stavby 

Oprava komunikace ul. Vítězná v Ostravě 
05 

00051/RM2226/2 RM_M 23 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt 
Řízení Strategie ITI ostravské metropolitní oblasti 
2014-2020 IV. 

38 

00052/RM2226/2 RM_M 24 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 0889/2022/OI/VZ s firmou MIBORO s. r. o. 
v rámci stavby „Revitalizace parku U Boříka 
v Nové Vsi” 

05 

00053/RM2226/2 RM_M 25 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty 
Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D., náměstkyně 
primátora do Portugalska (Braga) ve dnech 27. 11. 
– 1. 12. 2022 

01 

00054/RM2226/2 RM_M 26 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 3307/2018/OI/VZKÚ s Ing. Arch. Ondřejem 
Vysloužilem v rámci vzniklých víceprací 
v průběhu realizace stavby „Revitalizace parku 
U Boříka v Nové Vsi” 

05 

00055/RM2226/2 RM_M 27 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 1578/2022/OI/VZ 

05 
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00056/RM2226/2 RM_M 28 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše 
Macury, MBA, primátora, Mgr. Zuzany Bajgarové, 
náměstkyně primátora, do SRN (Mnichov) 
ve dnech 04.-06.10.2022 a Ing. arch. Ondřeje 
Vysloužila, ředitele příspěvkové organizace 
MAPPA, do SRN (Mnichov) ve dnech 03.-
06.10.2022 

35 

00057/RM2226/2 RM_M 29 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 
do vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory 
Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 70631816, se sídlem 
Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská 
Ostrava 

41 

00058/RM2226/2 RM_M 30 Schválení seznamu externích hodnotitelů v rámci 
Programu na podporu vzdělávání 
a talentmanagementu na území SMO na rok 2023 

91 

00059/RM2226/2 RM_M 31 Návrh programu 2. zasedání zastupitelstva města, 
které se bude konat dne 16. listopadu 2022 

28 

00060/RM2226/2 RM_M 32 Souhlas s uzavřením Memoranda o vzájemné 
spolupráci a koordinaci při přípravě a realizace 
strategických projektů Propojení území Černé 
louky a Dolní oblasti Vítkovic a Transformace 
území Pod Žofinkou 

38 

00061/RM2226/2 RM_M 33 Návrh na zřízení komise rady města investiční, 
architektury a rozvoje města pro volební období 
2022-2026 

28 

00062/RM2226/2 RM_M 34 Návrh prodat část pozemku v k. ú. Stará Bělá, 
návrh koupit části pozemků v k. ú. Stará Bělá, 
návrh svěřit části pozemků městskému obvodu 

08 

00063/RM2226/2 RM_M 35 Návrh koupit/nekoupit nemovité věci 
od společnosti Asental Land s. r. o., návrh svěřit 
nemovité věci městským obvodům 

08 

00064/RM2226/2 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na provedení opravy nouzového osvětlení 
v patrových garážích ve vlastnictví statutárního 
města Ostrava na adrese ul. Horní 65/284, Ostrava-
Dubina za cenu nejvýše přípustnou ve výši 
138 340,-Kč 

84 

00065/RM2226/2 RM_VZ 2 Objednávka technické podpory 200 licencí 
FourJSGenero od společnosti VERA, spol. s r. o. 

83 

00066/RM2226/2 RM_VZ 3 Objednávka nákupu 4ks skenerů Fujitsu fi-7260 
pro podatelnu MMO 

83 

00067/RM2226/2 RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na provedení opravy uličních vpustí a revizních 
šachet v areálu Wattova k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

84 

00068/RM2226/2 RM_VZ 5 MSIC - Komunitní nádvoří - IZ 05 
00069/RM2226/2 RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Údržba objektů na řece”, 

poř. č. 194/2022 
84 
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00070/RM2226/2 RM_VZ 7 Objednávka na prodloužení technické podpory 
k roduktům Oracle 

83 

00071/RM2226/2 RM_VZ 8 „Inženýrské sítě Hrabová - kanalizace jižní část - 
4. stavba, stoka D” - návrh na uzavření smlouvy 
na zpracování projektové dokumentace 
pro provádění stavby (DPS) 

05 

00072/RM2226/2 RM_VZ 9 Veřejná zakázka „Kanalizace Vítkovice - podchod 
železniční vlečky”, poř. č. 185/2022 

05 

00073/RM2226/2 RM_VZ 10 Veřejná zakázka „Dveřní clony v hlavním vstupu 
Nové radnice II”, poř. č. 199/2022 

84 

00074/RM2226/2 RM_VZ 11 Veřejná zakázka „Drogerie a čistící prostředky 
s náhradním plněním 2022-2023”, poř. č. 159/2022 

84 

00075/RM2226/2 RM_VZ 12 Veřejná zakázka na vybavení coworkingového 
prostoru v budově VIVA v Moravskoslezském 
inovačním centru Ostrava, a. s. 

84 

00076/RM2226/2 RM_VZ 13 Veřejná zakázka „ÚČOV jemné česle (DPS+AD)”, 
poř. č. 177/2022 

05 

00077/RM2226/2 RM_VZ 14 Veřejná zakázka „Generel nakládání se srážkovými 
vodami”, poř. č. 176/2022 

05 

00078/RM2226/2 RM_VZ 16 Kanalizace v ul. Slívova a Jan Marie - kácení 
dřevin 

05 

00079/RM2226/2 RM_VZ 17 Veřejná zakázka „Televizní pořad Ostravské 
minuty 2023”, poř. č. 198/2022 

01 

00080/RM2226/2 RM_VZ 18 Veřejná zakázka „Rekonstrukce krematoria 
Ostrava - PD II.”, poř. č. 168/2021 

05 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál 
  

Název zn.předkl. 

 RM_VZ 15 Veřejná zakázka „Most na ul. Závodní 
přes železniční a tramvajovou trať - PD+IČ+AD”, 
poř. č. 134/2022 

05 
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RM_M 0 
Schválení programu 2. schůze rady města konané dne 01.11.2022 
  
Usnesení číslo: 00028/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
35 

Rada města 

1) schvaluje 

  program 2. schůze rady města konané dne 01.11.2022 

  
 

RM_M 1 
Kryt civilní obrany na adrese Bachmačská 25, Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00029/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na: 

- bezúplatné užívání, 
-  bezúplatné nabytí vlastnického práva 

krytu civilní obrany nacházející se v bytovém domě čp. 2534 Moravská Ostrava, který je součástí 
pozemku parc. č. 1242/78 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (adresa Bachmačská 25, 
Ostrava-Moravská Ostrava) 

  
2) ukládá 

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

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

 
RM_M 2 
Návrh nekoupit a návrh přijmout darem nemovité věci v k. ú. Hrabová, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00030/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
08 

   
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
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  s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 190/124, 
- pozemek parc. č. 190/126, 
oba včetně stavby účelové komunikace a jejího příslušenství 

od vlastníka xxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za nabízenou kupní cenu v celkové výši 358.501 Kč  

  
2) souhlasí 

  
s návrhem přijmout darem nemovité věci v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 190/124, 
- pozemek parc. č. 190/126, 
oba včetně stavby účelové komunikace a jejího příslušenství 

od vlastníka xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a s návrhem zahájit jednání ve věci uzavření Darovací smlouvy  

  
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: 16.11.2022
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 3 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p. o., do Velké Británie (Londýn) 
ve dnech 08.-11.11.2022 
  
Usnesení číslo: 00031/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p. o., 
do Velké Británie (Londýn)  ve dnech 08.-11.11.2022 za účelem pracovních setkání 

  
2) ukládá 
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řediteli Janáčkovy filharmonie Ostrava, p. o., 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jan Žemla, T: 29.11.2022
 ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p. o. 
  

 
RM_M 4 
Souhlas s přípravou a podáním žádosti o dotaci z dotačního Programu 
podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2023 
na projekt Letní umělecká scéna v Porubě 2023 
  
Usnesení číslo: 00032/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu Letní umělecká scéna v Porubě 2023 ke spolufinancování z dotačního 
Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2023 vyhlášeného 
Moravskoslezským krajem 

  
2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt Letní umělecká scéna v Porubě 2023 v rámci dotačního 
Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2023 vyhlášeného 
Moravskoslezským krajem 

  
3) žádá 

  
městský obvod Poruba 
jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením 
žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení v souladu 
s podmínkami dotačního Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji 
na rok 2023 vyhlášeného Moravskoslezským krajem 

  
 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 30.11.2022
 starostka městského obvodu Poruba 
  
4) žádá 

  
městský obvod Poruba  
 
o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) a 2) 
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tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 31.12.2022
 starostka městského obvodu Poruba 
  

 
RM_M 5 
Návrh na svěření nemovité věci v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava 
městskému obvodu Krásné Pole 
  
Usnesení číslo: 00033/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
  
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc. č. 1191/9 v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Krásné Pole, 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 Krásné Pole, 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: 16.11.2022
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 6 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava - lokalita Cihelní 
  
Usnesení číslo: 00034/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat pozemky, a to: 

pozemek parc. č. 2179/16 
pozemek parc. č. 2179/17 
pozemek parc. č. 2179/36 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

  
2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat  

část pozemku parc. č. 2208/1 v rozsahu dle zákresu, který je přílohou č. 1/3 předloženého 
materiálu, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

  
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: 16.11.2022
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 7 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 00035/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o výpůjčce  k části pozemku parc. č. 405/15 - ostatní plocha, zeleň 
o výměře 2440 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
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s vypůjčitelem: 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o. 
se sídlem Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava 
IČO 25385691 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 8 
Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci a využívání GISMO 
mezi statutárním městem Ostrava a správcem inženýrských sítí 
Ostravské komunikace a. s. 
  
Usnesení číslo: 00036/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci a využívání GISMO mezi statutárním městem 
Ostrava a správcem inženýrských sítí Ostravské komunikace a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 
Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 25396544 

v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 9 
Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Stará Ves nad Ondřejnicí 
  
Usnesení číslo: 00037/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
text odpovědi k oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Stará Ves 
nad Ondřejnicí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 10 
Návrh na záměr města nevložit nemovitou věc v k. ú. Poruba, obec 
Ostrava do základního kapitálu společnosti SAREZA s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00038/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města vložit nemovitou věc - pozemek parc. č. 2925/1 v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava do základního kapitálu společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 
s.r.o., IČO 25385691, Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba 

  
2) ukládá 

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

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

 
RM_M 11 
Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční účelové 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na úhradu nákladů 
spojených s realizací projektu „Protipovodňová opatření ve městě 
Ostrava” ČR - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského 
kraje 
  
Usnesení číslo: 00039/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout o uzavření dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční účelové 
dotace z rozpočtu SMO na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Protipovodňová 
opatření ve městě Ostrava”, ev. č. 2243/2019/KP ze dne 1. 7. 2019, uzavřené mezi statutárním 
městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451, a ČR - Hasičským 
záchranným sborem MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 70884561, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě dle bodu 1) 
tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 16.11.2022
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_M 12 
Návrh na svěření movitého majetku v rámci stavby „Přestupní uzel 
Hulváky - I. etapa” v k. ú. Zábřeh Hulváky a k. ú. Mariánské Hory, 
obec Ostrava, městskému obvodu Mariánského Hory a Hulváky 
  
Usnesení číslo: 00040/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
 
vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek statutárního města Ostravy realizovaný 
v rámci investiční akce „Přestupní uzel Hulváky-I.etapa”, jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 9 
odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.10/2022, Statut města Ostravy, 
městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, a to: 

Samostatné movité věci - provozní soubory, které jsou součástí stavebního objektu SO 01 
Sociálního zařízení MHD – stavba bez čp/če, umístěné na p. č. st. 5633 v katastrálním území 
Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava: 

- Vzduchotechnika – klimatizace serveru (VZT), evidovaná pod inventárním číslem 156652 
v pořizovací hodnotě 86.643,62 Kč 

- Elektronický zabezpečovací systém objektu (EZS), evidován pod inventárním číslem 156650 
v pořizovací hodnotě 143.903,96 Kč 

- Kancelářský nábytek - vybavení místnosti č. 102, a to: 

• Kancelářský stůl, evidován pod inventárním číslem 151759 v pořizovací hodnotě 
3.012,90 Kč 
• Čalouněná židle, evidovaná pod inventárním číslem 151760 v pořizovací hodnotě 
1.087,79 Kč 
• Čalouněná židle, evidovaná pod inventárním číslem 151761 v pořizovací hodnotě 
1.087,79 Kč 
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• Čalouněná židle, evidovaná pod inventárním číslem 151762 v pořizovací hodnotě 
1.087,79 Kč 
• Čalouněná židle, evidovaná pod inventárním číslem 151763 v pořizovací hodnotě 
1.087,79 Kč 

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
 
označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky dle ust. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 10/2022, Statut města Ostravy, v platném znění 

  
3) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 
podepsal předávací protokol dle bodu 1) tohoto usnesení za podmínky, že zastupitelstvo 
rozhodne o svěření majetku městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.11.2022
 vedoucí odboru majetkového 
  
4) ukládá 

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

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

 
RM_M 13 
Návrh nevyhovět žádosti ve věci udělení souhlasu s realizací 
předkupního práva s rozdělením společnosti REALRENT Morava s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 00041/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) projednala 

  
žádost společnosti REALRENT Morava s. r. o., Michálkovická 2055/86, Slezská Ostrava, 
710 00 Ostrava, IČO: 25357794,  
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o udělení předchozího písemného souhlasu s rozdělením společnosti podle zákona č. 125/2008 
Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev v platném znění a poskytnutí záruky, 
že statutární město Ostrava neuplatní předkupní právo sjednané v Kupní smlouvě a smlouvě 
o předkupním právu věcném č. 0879/2007/MJ ze dne 10. 5. 2007 a Kupní smlouvě a smlouvě 
o předkupním právu věcném č. 1928/2009/MJ ze dne 8. 6. 2009  

  
2) nesouhlasí 

  
s  udělením předchozího písemného souhlasu s rozdělením společnosti  podle 
zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev v platném 
znění a poskytnutí záruky, že statutární město Ostrava neuplatní předkupní právo sjednané 
v Kupní smlouvě a smlouvě o předkupním právu věcném č. 0879/2007/MJ ze dne 10. 5. 2007 
a Kupní smlouvě a smlouvě o předkupním právu  věcném č. 1928/2009/MJ  ze  dne  8. 6. 2009

společnosti  REALRENT Morava s.r.o., Michálkovická 2055/86, Slezská Ostrava, 710 00 
Ostrava, IČO: 25357794  

  
3) ukládá 

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

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

 
RM_M 14 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce v k. ú. Přívoz, 
obec Ostrava, a návrh na uzavření smlouvy o nájmu k nemovitým věcem 
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00042/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 1678/2016/MJ 
ze dne 22.06.2016 ve znění dodatku č. 1, 

s vypůjčitelem Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, 
IČO: 70884561, se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít smlouvu o nájmu k prostorům sloužícím podnikání, a to: 
- místnosti č. 112 o výměře 167,05 m2, 
- části místnosti č. 110 o výměře 337,41 m2, 
v objektu označeném „O2”, v budově bez čp/če - způsob využití výroba, která je součástí 
pozemku p. č. st. 170/1 - zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Přívoz, obec Ostrava (areál Wattova),
- části místnosti č. 140 o výměře 400 m2, 
v objektu označeném „P3”, v budově bez čp/če - způsob využití výroba, která je součástí 
pozemku p. č. st. 170/1 - zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Přívoz, obec Ostrava (areál Wattova),
- místnosti č. 112 o výměře 67,46 m2, 
v objektu označeném „C”, v budově bez čp/če - způsob využití výroba, která je součástí pozemku 
p. č. st. 173 - zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Přívoz, obec Ostrava (areál Wattova), 

se společností nextbike Czech Republic s.r.o., IČO: 07389108, se sídlem Libušina 526/101, 
Chválkovice, 779 00 Olomouc, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 15 
Návrh na odvolání a jmenování členů pracovní skupiny Rady města -
„Systém sdružených nákupů“ 
  
Usnesení číslo: 00043/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 06172/RM1418/90 
k usnesení č. 10195/RM1418/137 
k usnesení č. 03610/RM1822/54 
k usnesení č. 07311/RM1822/112 
  
Rada města 
  
1) odvolává 

  
předsedu pracovní skupiny Rady města - „Systém sdružených nákupů“ 

• Mgr. Radima Babince 

členy pracovní skupiny Rady města - „Systém sdružených nákupů“ 

• Ing. Radka Barana 
• Alenu Petříčkovou 

  
2) jmenuje 

  
předsedu pracovní skupiny Rady města - „Systém sdružených nákupů“ 
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• Ing. Karla Malíka 

člena pracovní skupiny Rady města - „Systém sdružených nákupů“ 

• Mgr. Jana Laseviče 

  
 

RM_M 16 
Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem statutárního města 
Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00044/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o vyřazení neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v užívání Městské policie 
Ostrava fyzickou likvidací dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci neupotřebitelného majetku pořídí likvidační 
protokol 

Předseda: Ing. Alexandra Kardošová - referent PO a BP MP 

Členové:  Ing. Hana Valčuhová - referent správy majetku MMO 

             Lenka Honzková - referent správy majetku MP 

  
 

RM_M 17 
Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00045/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to pozemek 
parc. č. 2397/1, od vlastníka Asental Land, s.r.o., sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava, IČO 27769143, za cenu obvyklou ve výši 740.000 Kč 

a s návrhem uzavřít Kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

aby si vyhradilo rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodě 1) 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, za podmínky, že předmětný pozemek statutární 
město Ostrava nabude do svého vlastnictví, a dále za podmínky souhlasného stanoviska 
městského obvodu Slezská Ostrava  

  
3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

aby označilo pozemek uvedený v bodě 1) 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, za podmínky, že předmětný pozemek statutární město Ostrava nabude 
do svého vlastnictví, a dále za podmínky souhlasného stanoviska městského obvodu Slezská 
Ostrava 

4) ukládá 

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

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

 
RM_M 18 
Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 
  
Usnesení číslo: 00046/RM2226/2 

(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, nadzemního vedení NN 0,4 kV 
včetně pojistkové skříně na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 4482/4 - zahrada 
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 
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dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení VN k pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

p. č. st. 291 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště 
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 19 
Návrh na uzavření „Dohody o odstoupení” a „Smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” 
  
Usnesení číslo: 00047/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 0514/ZM1822/8 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření „Dohody o odstoupení” od „Smlouvy o uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene NJ/359/d/2018/Ty” evidenční číslo MMO 2772/2019/OI pro stavbu 
kabelového vedení VN mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 
Ostrava, IČO 70890692, 
a statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene” 
v souvislosti se stavbou „VT Petřkovický potok – odstranění havarijního stavu“ 
s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 
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a statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek, T: 16.11.2022
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 20 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00048/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, 
v celkové hodnotě 8 690,00 Kč (dle přílohy č. 1 předloženého materiálu) 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 04.11.2022
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 21 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 00049/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
07 

 
Rada města 
  
1) schvaluje 

  rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2022
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
 
RM_M 22 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 na realizaci stavby Oprava komunikace 
ul. Vítězná v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 00050/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo č. 1529/2022/OI/VZ na realizaci stavby „Oprava 
komunikace ul. Vítězná v Ostravě”, a to  

se zhotovitelem 

JANKOSTAV s. r. o., Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava - Kunčice, IČO 25855581 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 23 
Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Řízení Strategie ITI 
ostravské metropolitní oblasti 2014-2020 IV. 
  
Usnesení číslo: 00051/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 09455/RM1822/148 
  
Rada města 
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 1) souhlasí 

  
se změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Technická pomoc 
od poskytovatele Ministerstvo pro místní rozvoj, IČO: 66002222, se sídlem 
Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, na projekt „Řízení Strategie ITI ostravské 
metropolitní oblasti 2014-2020 IV.” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 24 
Návrh na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 0889/2022/OI/VZ 
s firmou MIBORO s.r.o. v rámci stavby „Revitalizace parku U Boříka 
v Nové Vsi” 
  
Usnesení číslo: 00052/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 0889/2022/OI/VZ ze dne 11. 4. 2022 
se zhotovitelem MIBORO s.r.o., IČO 25871986, se sídlem 28. října 3388/11, 702 00 Ostrava, 
který se uzavírá z důvodu změny předmětu díla, víceprací a méněprací, které vznikly během 
realizace stavby „Revitalizace parku U Boříka v Nové Vsi” dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 25 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Andrey Hoffmannové, 
Ph.D., náměstkyně primátora do Portugalska (Braga) ve dnech 27. 11. –
1. 12. 2022 
  
Usnesení číslo: 00053/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D., náměstkyně primátora
do Portugalska (Braga) ve dnech 27. 11. - 1. 12. 2022 za účelem účasti na summitu 

  
2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D., T: 03.01.2023
 náměstkyně primátora 
  

 
RM_M 26 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3307/2018/OI/VZKÚ 
s Ing. Arch. Ondřejem Vysloužilem v rámci vzniklých víceprací v průběhu 
realizace stavby „Revitalizace parku U Boříka v Nové Vsi” 
  
Usnesení číslo: 00054/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 3307/2018/OI/VZKÚ 
ze dne 8. 10. 2018 se zhotovitelem Ing. Arch. Ondřejem Vysloužilem, IČO 73060755, se sídlem 
Tyršova 1761/14, 702 00 Ostrava, který se uzavírá z důvodu vzniklých víceprací v průběhu 
realizace stavby „Revitalizace parku U Boříka v Nové Vsi” dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 27 
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1578/2022/OI/VZ 
  
Usnesení číslo: 00055/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 09293/RM1822/145 ze dne 26.4.2022 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 1578/2022/OI/VZ ze dne 25.5.2022 při realizaci 
Domolice budov v obchodně-podnikatelském areálu Ostrava-Mošnov, II. etapa mezi 

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

a 

zhotovitelem: PB SCOM, s.r.o., Radniční 28, 753 01  Hranice, IČO: 25397087 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 28 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, 
primátora, Mgr. Zuzany Bajgarové, náměstkyně primátora, do SRN 
(Mnichov) ve dnech 04.-06.10.2022 a Ing. arch. Ondřeje Vysloužila, 
ředitele příspěvkové organizace MAPPA, do SRN (Mnichov) ve dnech 
03.-06.10.2022 
  
Usnesení číslo: 00056/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 09330/RM1822/146 
  
Rada města 
  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, 
Mgr. Zuzany Bajgarové, náměstkyně primátora, do SRN (Mnichov) ve dnech 04.-06.10.2022 
a Ing. arch. Ondřeje Vysloužila, ředitele příspěvkové organizace MAPPA, do SRN (Mnichov) 
ve dnech 03.-06.10.2022 

  
 

RM_M 29 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 70631816, se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 
Ostrava - Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00057/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím finančního 
daru do vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 70631816, se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, 
ve výši 33.483,00 Kč 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 04.11.2022
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 30 
Schválení seznamu externích hodnotitelů v rámci Programu na podporu 
vzdělávání a talentmanagementu na území SMO na rok 2023 
  
Usnesení číslo: 00058/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 2124/ZM1822/35 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
seznam externích hodnotitelů, kteří se budou podílet na hodnocení žádostí podaných v rámci 
Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy 
na rok 2023 dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 

  
o uzavření Smluv na hodnocení žádostí v rámci Programu na podporu vzdělávání 
a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2023 dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu s externími hodnotiteli uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu

  
3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se  
- s n i ž u j í 
neinvestiční transfery ORJ 140 
na § 3299, pol. 5331, ÚZ 7110          o      75 tis. Kč 

- z v y š u j í 
běžné výdaje ORJ 140 
na § 3299, pol. 5169, ÚZ 7113          o     75 tis. Kč 

  
4) ukládá 

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

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

 
  



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 26/39 
  

RM_M 31 
Návrh programu 2. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 16. listopadu 2022 
  
Usnesení číslo: 00059/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 2. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 16. listopadu 
2022 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu s úpravou 

  
 

RM_M 32 
Souhlas s uzavřením Memoranda o vzájemné spolupráci a koordinaci 
při přípravě a realizace strategických projektů Propojení území Černé 
louky a Dolní oblasti Vítkovic a Transformace území Pod Žofinkou 
  
Usnesení číslo: 00060/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s návrhem uzavřít „Memorandum o vzájemné spolupráci a koordinaci při přípravě a realizaci 
strategických projektů Propojení území Černé louky a Dolní oblasti Vítkovic a Transformace 
území Pod Žofinkou” se společnostmi Vítkovice, a.s., IČO: 45193070, se sídlem Vítkovice 3020, 
703 00 Ostrava a Pod Žofinkou s. r. o., IČO: 14045524, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 
702 00 Ostrava dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Jiří Hudec, T: 16.11.2022
 pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru strategického rozvoje 
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RM_M 33 
Návrh na zřízení komise rady města investiční, architektury a rozvoje 
města pro volební období 2022-2026 
  
Usnesení číslo: 00061/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) zřizuje 

  
pro volební období 2022 - 2026 
komisi rady města investiční, architektury a rozvoje města 

  
2) stanoví 

  
počet členů komise rady města investiční, architektury a rozvoje města na 13 

  
3) jmenuje 

  
předsedu a členy komise investiční, architektury a rozvoje města 
předseda: 
- Ing. David Witosz, člen ZM 
členové: 
- Ing. Hana Tichánková, členka ZM 
- Ing. Ondřej Slíva, člen ZM 
- Ing. arch. Jaroslav Klega,  nar.: xxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
- Bc. Jiří Svoboda, nar.: xxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- Jiří Till, nar.: xxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- Ing. Aleš Linhart, nar.: xxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- Ing. Regina Gogelová, členka ZM 
- Ing. et Ing. Martin Drastich, Ph.D., MBA, člen ZM 
- Ing. Břetislav Riger, nar.: xxxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- Ing. Filip Čmiel, Ph.D., člen ZM 
- Ing. Tomáš Výtisk, člen ZM 
- Ing. Ivan Strachoň, nar.: xxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
 

RM_M 34 
Návrh prodat část pozemku v k. ú. Stará Bělá, návrh koupit části 
pozemků v k. ú. Stará Bělá, návrh svěřit části pozemků městskému 
obvodu 
  
Usnesení číslo: 00062/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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 1) souhlasí 

  
s návrhem prodat 

- část pozemku parc. č. 950/3 o výměře 44 m2 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, oddělenou 
dle geometrického plánu č. 3714-353/2021, vyhotoveného pro k. ú. Stará Bělá, nově označenou 
jako pozemek parc. č. 950/10, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému 
obvodu  

do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za sjednanou kupní cenu ve výši 61.300,- Kč 

a s návrhem na uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 

  
s návrhem koupit 

- část pozemku parc. č. 951/1 o výměře 21 m2 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, oddělenou 
dle geometrického plánu č. 3714-353/2021, vyhotoveného pro k. ú. Stará Bělá, nově označenou 
jako pozemek parc. č. 951/3 

- část pozemku parc. č. 953/1 o výměře 107 m2 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, oddělenou 
dle geometrického plánu č. 3714-353/2021, vyhotoveného pro k. ú. Stará Bělá, nově označenou 
jako pozemek parc. č. 953/4 

z vlastnictví xxxxxxxxxx, rok narození xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za celkovou sjednanou kupní cenu ve výši 170.700,- Kč 

a s návrhem na uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  
3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
 
vyhradit si rozhodnutí označit pozemky uvedené v bodě 2) návrhu usnesení jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Stará Bělá, dle čl. 9 odst. 1) písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 10/2022, Statut města Ostravy, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude 
pozemky uvedené v bodě 2) tohoto usnesení do svého vlastnictví  

  
4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemky uvedené v bodě 2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 
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obvodu Stará Bělá, dle čl. 9 odst. 1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 10/2022, Statut města 
Ostravy, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude pozemky uvedené v bodě 2) 
tohoto usnesení do svého vlastnictví  

  
5) ukládá 

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

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

 
RM_M 35 
Návrh koupit/nekoupit nemovité věci od společnosti Asental Land s. r. o., 
návrh svěřit nemovité věci městským obvodům 
  
Usnesení číslo: 00063/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 1379 
- pozemek parc. č. 1380 
- pozemek parc. č. 1381 
- pozemek parc. č. 1382 
- pozemek parc. č. 1383 
- pozemek parc. č. 1384 
- pozemek parc. č. 1385 
- pozemek parc. č. 1386 
- pozemek parc. č. 1387 
 
 
- pozemek parc. č. 1388 
- pozemek parc. č. 1389 
- pozemek parc. č. 1390 
- pozemek parc. č. 1391 

od společnosti Asental Land s. r. o., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO: 27769143, za kupní cenu v celkové výši 726.300 Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  



Statutární město Ostrava 
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2) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovité věci v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to:  

- pozemek parc. č. 29/1 
- pozemek parc. č. 30/1 
- pozemek parc. č. 687 
- pozemek parc. č. 699 

od společnosti Asental Land s. r. o., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO: 27769143, za kupní cenu ve výši 715.300 Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu  

  
3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemky uvedené v bodech 1) - 2) návrhu usnesení,
jakožto majetek svěřený městským obvodům Vítkovice a Michálkovice, dle čl. 9 odst. 1) písm. 
b) Obecně závazné vyhlášky č. 10/2022, Statut města Ostravy, za podmínky, že statutární město 
Ostrava nabude pozemky uvedené v bodech 1) - 2) tohoto usnesení do svého vlastnictví  

  
4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemky uvedené v bodech 1) - 2) návrhu usnesení jakožto majetek svěřený městským 
obvodům Vítkovice a Michálkovice, dle čl. 9 odst. 1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 
10/2022, Statut města Ostravy, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude pozemky 
uvedené v bodech 1) - 2) tohoto usnesení do svého vlastnictví  

  
5) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.11.2022
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení opravy 
nouzového osvětlení v patrových garážích ve vlastnictví statutárního 
města Ostrava na adrese ul. Horní 65/284, Ostrava-Dubina za cenu 
nejvýše přípustnou ve výši 138 340,- Kč 
  
Usnesení číslo: 00064/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti Profistav-elektro, s. r. o., se sídlem 
Středulinského 966/26, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 28644484, za cenu nejvýše přípustnou 
ve výši 138 340,- 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: 15.11.2022
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_VZ 2 
Objednávka technické podpory 200 licencí FourJSGenero od společnosti 
VERA, spol. s r. o. 
  
Usnesení číslo: 00065/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
83 

Rada města 

1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření objednávky technické podpory 200 licencí 
FourJGenero na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 za celkovou cenu 216 000,- Kč bez DPH 
od společnosti VERA, spol. s r. o., IČO: 62587978, se sídlem Lužná 716/2, Vokovice, 160 00 
Praha, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
podepsat objednávku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 30.11.2022
 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
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RM_VZ 3 
Objednávka nákupu 4ks skenerů Fujitsu fi-7260 pro podatelnu MMO 
  
Usnesení číslo: 00066/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření objednávky na nákup 4 kusů skenerů
Fujitsu fi-7260, A4, duplex, 120 ipm, color, flatbed, USB 3.0, ultrazvuk, ADF 80 za celkovou 
cenu 107 560,- Kč bez DPH od společnosti KompIT, s.r.o. se sídlem Ostravská 738/4, 733 01 
Karviná - Fryštát, IČO 08581690, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
podepsat objednávku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 30.11.2022
 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
  

 
RM_VZ 4 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení opravy 
uličních vpustí a revizních šachet v areálu Wattova k. ú. Přívoz, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00067/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení opravy uličních vpustí a revizních šachet 
v areálu Wattova, k. ú. Přívoz, obec Ostrava., firmě Ostravské komunikace a. s., IČO: 25396544,
za cenu nejvýše přípustnou 172 804,- 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: 15.11.2022
 vedoucí odboru hospodářské správy 



Statutární město Ostrava 
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RM_VZ 5 
MSIC - Komunitní nádvoří - IZ 
  
Usnesení číslo: 00068/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování investičního 
záměru pro akci „MSIC - Komunitní nádvoří Trident - Viva” mezi statutárním městem Ostrava, 
Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, a zhotovitelem: 

ATELIER 38 s. r. o., Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, IČO: 25858343 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka „Údržba objektů na řece”, poř. č. 194/2022 
  
Usnesení číslo: 00069/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na provádění 
pravidelných kontrol a udržovacích prací stavebních objektů na řece Ostravici na období 
od 01.01.2023 do 31.12.2024 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Povodí Odry, státní podnik 
IČO: 70890021 
se sídlem: Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava 

za cenu nejvýše přípustnou 79.000,- Kč bez DPH měsíčně 

  
 

RM_VZ 7 
Objednávka na prodloužení technické podpory k produktům Oracle 
  
Usnesení číslo: 00070/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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o zadání veřejné zakázky malého rozsahu o vystavení objednávky na prodloužení technické 
podpory Oracle Linux na dobu od 02.12.2022 do 01.12.2025 za celkovou cenu 136 844,34 Kč 
bez DPH vůči společnosti Neit Consulting s.r.o., se sídlem Washingtonova 1624/5, Nové Město, 
110 00 Praha 1, IČO: 27369871, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
podepsat objednávku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 16.11.2022
 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
  

 
RM_VZ 8 
„Inženýrské sítě Hrabová - kanalizace jižní část - 4. stavba, stoka D” -
návrh na uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace 
pro provádění stavby (DPS) 
  
Usnesení číslo: 00071/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
pro stavbu „Inženýrské sítě Hrabová - kanalizace jižní část - 4. stavba, stoka D” dle Přílohy č. 1 
a důvodové zprávy předloženého materiálu s dodavatelem 

Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16  Praha 1 

IČO 26475081 

  
 

RM_VZ 9 
Veřejná zakázka „Kanalizace Vítkovice - podchod železniční vlečky”, 
poř. č. 185/2022 
  
Usnesení číslo: 00072/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
„Kanalizace Vítkovice - podchod železniční vlečky” v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
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dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

JANKOSTAV s. r. o. 
se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava 
IČO: 25855581 

za cenu nejvýše přípustnou 2.949.554,47 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 10 
Veřejná zakázka „Dveřní clony v hlavním vstupu Nové radnice II”, 
poř. č. 199/2022 
  
Usnesení číslo: 00073/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku 
a montáž 2 ks stojatých dveřních clon do hlavního vstupu budovy Nové radnice dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 

STAVOKLIMA s. r. o. 
se sídlem: Budějovická 450, 370 01 Homole 
IČO: 60827980 

za cenu nejvýše přípustnou 475.834,- Kč bez DPH 

 
  
RM_VZ 11 
Veřejná zakázka „Drogerie a čistící prostředky s náhradním plněním 
2022-2023”, poř. č. 159/2022 
  
Usnesení číslo: 00074/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 10416/RM1822/161 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření rámcové dohody na dodávky drogerie a čistících prostředků 
s náhradním plněním, 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 s účastníkem: 
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KARFO velkoobchod s.r.o. 
IČO: 26872382 
se sídlem: Šenovská 750/80, Slezská Ostrava, 710 00, Ostrava 

za nejvýše přípustné jednotkové ceny bez DPH v souladu s přílohou č. 2 předloženého materiálu

  
2) bere na vědomí 

  
jednostrannou výpověď smlouvy o centralizovaném zadávání ev. č. 1944/2020/VZ, 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, podanou ze strany pověřujícího zadavatele: 

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace 
IČO: 70984786 
se sídlem: Ivana Sekaniny 1804/15, Poruba, 708 00 Ostrava 

  
 

RM_VZ 12 
Veřejná zakázka na vybavení coworkingového prostoru v budově VIVA 
v Moravskoslezském inovačním centru Ostrava, a. s. 
  
Usnesení číslo: 00075/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě SUMA Komplet, s. r. o., Jezuitská 14/13, 602 00 
Brno, CZ, IČO: 63475227, v celkové výši 356 468,42 Kč s DPH, dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu    

2) zmocňuje 

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

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 18.11.2022
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_VZ 13 
Veřejná zakázka „ÚČOV jemné česle (DPS+AD)”, poř. č. 177/2022 
  
Usnesení číslo: 00076/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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  o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 
projektových podkladů a zajištění souvisejících služeb pro stavbu „ÚČOV jemné česle” 
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

KUNST, spol. s r. o. 
se sídlem: Palackého 1906, 753 01 Hranice 
IČO: 19010591 

za cenu nejvýše přípustnou 969.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 14 
Veřejná zakázka „Generel nakládání se srážkovými vodami”, 
poř. č. 176/2022 
  
Usnesení číslo: 00077/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na vypracování Generelu nakládání 
se srážkovými vodami na území města Ostravy, dle předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 
členové: 
1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 
2. Ing. Jan Šrámek - odbor investiční 
3. Ing. Jan Kotala - odbor investiční 
4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 
5. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 

náhradnící: 
1. Ing. Karel Malík - náměstek primátora 
2. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 
3. Ing. Vít Olbrecht - odbor investiční 
4. Mgr. Jan Lasevič - odbor veřejných zakázek 
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  
3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 
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zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.03.2022
 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: 31.03.2023
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
  

 
RM_VZ 16 
Kanalizace v ul. Slívova a Jan Marie - kácení dřevin 
  
Usnesení číslo: 00078/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
v rámci tzv. režimu in-haus o uzavření smlouvy o dílo na kácení dřevin v rámci stavby 
„Kanalizace v ul. Slívova a Jan Marie” za cenu nejvýše přípustnou 253.750,00 Kč 
dle Přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu s dodavatelem 

Ostravské městské lesy a zeleň s. r. o. 
se sídlem Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava-Zábřeh 

IČO 25816977 

  
 

RM_VZ 17 
Veřejná zakázka „Televizní pořad Ostravské minuty 2023”, 
poř. č. 198/2022 
  
Usnesení číslo: 00079/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na výrobu 
a odvysílání televizních pořadů „Ostravské minuty” v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu se společností: 
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POLAR televize Ostrava, s. r. o. 
se sídlem: Boleslavova 710/19, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
IČO: 25859838 

za cenu nejvýše přípustnou 1.248.000 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 18 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce krematoria Ostrava - PD II.”, 
poř. č. 168/2021 
  
Usnesení číslo: 00080/RM2226/2 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 03168/RM1822/46 
k usnesení č. 03516/RM1822/51 
k usnesení č. 03914/RM1822/59 
k usnesení č. 05629/RM1822/82 
k usnesení č. 08222/RM1822/126 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci služeb projektanta 
dle soutěžních podmínek spočívajících v provedení projekčních prací včetně související 
inženýrské činnosti pro budoucí realizaci stavby „Rekonstrukce krematoria Ostrava” k. ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava, účastníka: 

Meerkatelier s. r. o. 
V Občanském domově 1511/2a, Nusle, 140 00 Praha 4 
IČO: 04214277 

za cenu nejvýše přípustnou 12.499.500,- Kč bez DPH 
za podmínky předložení dokladů o kvalifikaci dodavatele 

 

 


