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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 06.12.2022 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00323/RM2226/7 RM_M 0 Schválení programu 7. schůze rady města konané 

dne 06.12.2022 

35 

00324/RM2226/7 RM_M 1 Návrh na uložení odvodu do rozpočtu statutárního 

města Ostravy za porušení rozpočtové právnické 

osobě Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové 

organizaci 

87 

00325/RM2226/7 RM_M 2 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru                 

do vlastnictví organizace PLATO Ostrava, p.o. 

42 

00326/RM2226/7 RM_M 3 Návrh na udělení souhlasu s prodejem 

přebytečných movitých věcí svěřených                         

k hospodaření právnické osobě Janáčkova 

filharmonie Ostrava, příspěvková organizace 

42 

00327/RM2226/7 RM_M 4 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty           

Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, 

do SRN (Karlsruhe) ve dnech 12.-13.01.2023 

01 

00328/RM2226/7 RM_M 5 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 1500/2021/OI/VZ ze dne 26.5.2021 ke stavbě 

“Kanalizace Nová Bělá - II. etapa, propojovací 

potrubí dešťových vod” v k. ú. Nová Bělá 

05 

00329/RM2226/7 RM_M 6 Informace o znovuustavení a personálním složení 

Rady seniorů statutárního města Ostrava 

01 

00330/RM2226/7 RM_M 7 Žádost Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o.,                 

o změnu podmínek čerpání účelového příspěvku 

poskytnutého na částečné krytí nákladů                       

na rekonstrukci a opravy budovy bývalého Kina 

Vesmír 

42 

00331/RM2226/7 RM_M 8 Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2030/2020/IT na rozvoj 

programového vybavení IS EvAgend                        

a poskytování služeb technické podpory provozu 

83 

00332/RM2226/7 RM_M 9 Nařízení města č.../2022, kterým se stanovuje 

rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad                      

ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních 

úseků silnic a vymezují úseky místních komunikací 

a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní 

význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 

odstraňováním sněhu a náledí 

09 

00333/RM2226/7 RM_M 10 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”                  

v souvislosti se stavbami “Rekonstrukce VO oblast 

Jaromíra Matuška”, “Rekonstrukce VO Václava 

Košaře” a “Kanalizace a ČOV Koblov-Antošovice, 

I. a II. etapa” 
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00334/RM2226/7 RM_M 11 Návrh na vyřazení majetku statutárního města 

Ostravy v užívání Městské policie Ostrava                      

a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č.1 - prodej 

koně 

25 

00335/RM2226/7 RM_M 12 Návrh na ukončení nájemní smlouvy v k. ú. Poruba, 

obec Ostrava 

08 

00336/RM2226/7 RM_M 13 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru                  

do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, 

se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - 

Moravská Ostrava 

40 

00337/RM2226/7 RM_M 14 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě                   

o výpůjčce v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, a návrh                

na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě                   

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

08 

00338/RM2226/7 RM_M 15 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

pro budoucího oprávněného OVANET a.s. a návrh 

na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti pro oprávněného CETIN a.s. 

08 

00339/RM2226/7 RM_M 16 Návrh na zřízení věcného břemene a služebnosti             

a návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene a smlouvy o zřízení služebnosti                      

pro společnost GasNet, s.r.o. a Moje OLIVIE s.r.o. 

08 

00340/RM2226/7 RM_M 17 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti         

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy pro Mobis Automotive System Czech 

s.r.o. v k.ú.Mošnov, obec Mošnov a k.ú. Sedlnice, 

obec Sedlnice 

08 

00341/RM2226/7 RM_M 18 Návrh nekoupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava 

08 

00342/RM2226/7 RM_M 19 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy             

na podporu projektů žákovských parlamentů 

základních škol na rok 2022/2023 

91 

00343/RM2226/7 RM_M 20 Návrh na svěření nemovité věci v k.ú. Nová Ves               

u Ostravy, obec Ostrava městskému obvodu Nová 

Ves 

08 

00344/RM2226/7 RM_M 21 Úprava rozpočtu 07 

00345/RM2226/7 RM_M 22 Změna usnesení rady města č. 00256/RM2226/6            

ze dne 29.11.2022 týkající se návrhu obecně 

závazné vyhlášky č. 15/2021 o místním poplatku           

za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně 

závazné vyhlášky č. 11/2022 a obecně závazné 

vyhlášky č. 13/2022 

07 

00346/RM2226/7 RM_M 23 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 

uměleckých děl a sbírkových předmětů 
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00347/RM2226/7 RM_M 24 Nabytí psů dlouhodobě umístěných v útulku                 

pro psy v Ostravě-Třebovicích, jejich 

přivlastněním dle § 1045 odst. 1 občanského 

zákoníku 

80 

00348/RM2226/7 RM_M 25 Návrh na provádění mýtních úmyslných těžeb              

v lesích v majetku statutárního města Ostravy                    

v roce 2023 

80 

00349/RM2226/7 RM_M 26 Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování 

služeb Hybridní pošty č. 3992/2018/HS ze dne 

11.12.2018 z důvodů prodloužení doby platnosti 

Smlouvy a aktualizace údajů obsažených                    

ve smlouvě 

84 

00350/RM2226/7 RM_M 27 Návrh na uzavření smluvních vztahů s ČEZ 

Distribuce, a.s. v souvislosti s připravovanými 

stavbami statutárního města Ostrava 

05 

00351/RM2226/7 RM_M 28 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 

na opravu kanalizace a parkoviště u MMO,                       

ul. Horova 

84 

00352/RM2226/7 RM_M 29 Návrh na poskytnutí dvou individuálních 

finančních darů právnickým osobám Congress 

Business Travel, spol. s r.o. a Jsem jedno                   

ucho, z. s. 

86 

00353/RM2226/7 RM_M 30 Zapojení Statutárního města Ostravy jako 

Aplikačního garanta do projektu VŠB – TUO 

„Interaktivní výuková aplikace jako nová forma 

technického vzdělání“ v rámci Programu Sigma 

Technologické agentury ČR 

91 

00354/RM2226/7 RM_M 31 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

akce “Stavební opravy krytů CO - 1. etapa - 

Poruba” 

05 

00355/RM2226/7 RM_M 32 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí              

o zřízení služebnosti v souvislosti se stavbou 

“ÚČOV - Rekonstrukce napájecího vedení VN 

linka č. 171” 

05 

00356/RM2226/7 RM_M 33 Smlouva o právu provést stavbu a smlouva                 

o výpůjčce pro stavbu “Cyklistické propojení 

Poruby s Vřesinou” v k. ú. Poruba, obec Ostrava 

05 

00357/RM2226/7 RM_M 34 Návrh na navýšení počtu zaměstnanců pro Městský 

ateliér prostorového plánování a architektury, p. o. 

38 

00358/RM2226/7 RM_M 35 Projednání návrhu rozpočtu a plánu činností 

zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ 

KAROLINA na rok 2023 
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00359/RM2226/7 RM_M 36 Schválení přípravy projektu “Revitalizace 

lesoparku Benátky a Hulváckého kopce - 

bezpečnost na komunikacích” ke spolufinancování 

v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu IROP 2021-2027 a podání záměru 

projektu do relevantní výzvy v souladu                         

s Integrovanou teritoriální investicí ostravské 

metropolitní oblasti 

38 

00360/RM2226/7 RM_M 37 Informace o cenách tepla a vodného a stočného                  

na rok 2023 

80 

00361/RM2226/7 RM_M 38 MNO - Modernizace Pavilonu E2 - Dodatek č. 1 05 

00362/RM2226/7 RM_M 39 Informace o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů 

člena zastupitelstva města vznesených                               

na 2. zasedání dne 16.11.2022 

28 

00363/RM2226/7 RM_M 40 Odůvodnění odvolání proti rozhodnutí Krajského 

úřadu Olomouckého kraje - Severní spoj 

28 

00364/RM2226/7 RM_M 41 Záměr nákupu dluhopisů Air Bank a.s. 07 

00365/RM2226/7 RM_M 42 Objednávka vstupenek na Novoroční koncert 2023 

u společnosti Janáčkova filharmonie Ostrava, 

příspěvková organizace, a objednávka rautu                 

po Novoročním koncertu 2023 u společnosti 

MALEDA s.r.o. 

01 

00366/RM2226/7 RM_M 43 Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon 

funkce neuvolněným členům ZMO 

36 

00367/RM2226/7 RM_M 44 Rozhodnutí o přijetí dotace v rámci Národního 

plánu obnovy – iniciativa Status umělce na projekty 

„Drama dílny v podpoře čtenářské gramotnosti“, 

„Propojení světa kultury, umění a pohybu“, „Talent 

a kreativita“, o uzavření smlouvy o partnerství               

mezi statutárním městem Ostrava a partnery 

THeatr Ludem, z.s. a Cirkus trochu jinak, z.s. 

91 

00368/RM2226/7 RM_M 45 Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku                 

na provoz na rok 2022 organizaci PLATO                                     

Ostrava, p.o. 

42 

00369/RM2226/7 RM_M 47 Návrh na souhlas s umístěním vedení NN                        

a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, 

a.s. a návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku                    

ve vlastnictví DPO a.s., pro statutární město 

Ostrava 

08 

00370/RM2226/7 RM_M 48 Návrh na záměr města pronajmout pozemek                 

v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 
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00371/RM2226/7 RM_M 49 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava a návrh                

na uzavření dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě                   

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

08 

00372/RM2226/7 RM_M 50 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu           

ev. č. 1681/2016/MJ a nájemní smlouvu                      

ev. č. 1680/2016/MJ formou uzavření dodatků 

08 

00373/RM2226/7 RM_M 52 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě                

o výpůjčce ev. č. 2171/2019/MJ a návrh                      

na uzavření nájemní smlouvy k části pozemku                 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

00374/RM2226/7 RM_M 53 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě               

a zpevněné plochy do pozemku ve vlastnictví 

SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti, návrh na uzavření 

dodatku č. 1 a nájemní smlouvy se společností 

ATELIÉR TOP KLIMA, s.r.o. 

08 

00375/RM2226/7 RM_M 54 Odpisový plán na rok 2023 08 

00376/RM2226/7 RM_M 55 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke “Smlouvě                 

o nájmu pozemku VS 6358003120”,                      

ev. č. 2512/2020/OI ze dne 4. 11. 2020, ve znění 

dodatku č.1 se Správou železnic, státní organizací 

08 

00377/RM2226/7 RM_M 56 Projednání analýzy zdravotních rizik 80 

00378/RM2226/7 RM_M 57 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě                     

o zřízení služebnosti pro společnost                    

ALGECO s.r.o. 

08 

00379/RM2226/7 RM_M 58 Návrh na nesouhlas s umístěním kabelů NN                    

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

00380/RM2226/7 RM_M 59 Uzavření dohody o vypořádání práv na projekční 

práce stavby „Rekonstrukce historické budovy 

bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava“ 

05 

00381/RM2226/7 RM_M 60 Návrh na záměr města pronajmout nemovitou věc 

v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

08 

00382/RM2226/7 RM_M 61 Návrh Dodatku č. 5 ke Smlouvě o přijímání 

platebních karet při placení zboží a služeb                      

a výpůjčce platebního terminálu s příslušenstvím      

z důvodu změn počtu obchodních míst realizujících 

bezhotovostní platby prostřednictvím POS 

terminálu 

84 

00383/RM2226/7 RM_M 62 Dohoda o plné moci 07 

00384/RM2226/7 RM_M 63 Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke Kupní smlouvě 

ev. č. 3155/2020/MJ ve znění Dodatku č. 1 ze dne 

15.12.2021, Dodatku č. 2 ze dne 23.5.2022                    

a Dodatku č. 3 ze dne 17.10.2022 se společností 

Industrial Center CR 10 s.r.o. 
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00385/RM2226/7 RM_VZ 1 Objednávka nákupu 14 ks notebooků HP se záruční 

dobou 36 měsíců 

83 

00386/RM2226/7 RM_VZ 2 Objednávka na zakoupení technické podpory 

produktů VMware - licence typu Academic 

83 

00387/RM2226/7 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Ochrana koncových zařízení”, 

poř. č. 193/2022 

83 

00388/RM2226/7 RM_VZ 4 VZMR Pořízení zdrojů záložního napájení                    

pro datové rozvaděče SMO 

83 

00389/RM2226/7 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Tisk a dodání informačního 

měsíčníku Ostravská radnice v roce 2023”,               

poř. č. 195/2022 

01 

00390/RM2226/7 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Distribuce informačního 

měsíčníku Ostravská radnice v roce 2023”,                 

poř. č. 196/2022 

01 

00391/RM2226/7 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Dodávka CAS”, poř. č. 138/2022 01 

00392/RM2226/7 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Most na ul. Závodní přes 

železniční a tramvajovou trať - PD+IČ+AD”,                 

poř. č. 134/2022 

05 

  
 
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_VZ 9 Veřejná zakázka “MNO - Výstavba objektu                 

pro urgentní příjem - PD+IČ+AD”,                         

poř. č. 074/2022 

05 

  RM_M 46 Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy                

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a dohody 

o skončení nájemní smlouvy s Ostravica 2020 

s.r.o., souhlas s umístěním inženýrských                    

a stavebních objektů a uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy  

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro Ivančice property a.s. 

08 

  RM_M 51 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku  

v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 7. schůze rady města konané dne 06.12.2022 
  
Usnesení číslo: 00323/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 7. schůze rady města konané dne 06.12.2022 

  

 
RM_M 1 
Návrh na uložení odvodu do rozpočtu statutárního města Ostravy                         
za porušení rozpočtové právnické osobě Divadlu loutek Ostrava, 
příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 00324/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uložit odvod dle ustanovení § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

právnické osobě Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci, IČO 00533874, se sídlem 

Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava-Moravská Ostrava, za porušení rozpočtové kázně ve výši 

119.185,00 Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) stanoví 

  
právnické osobě Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci, IČO 00533874, se sídlem 

Pivovarská 3164/15, 728 32, Ostrava-Moravská Ostrava, za porušení rozpočtové kázně ve výši 

119.185,00 Kč lhůtu pro zaplacení odvodu neoprávněné použitých peněžních prostředků                  

do 28.02.2023, dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 2 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví organizace 
PLATO Ostrava, p.o. 
  
Usnesení číslo: 00325/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
42 

  
 



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. 
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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 daru                   

do vlastnictví organizace PLATO Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Prokešovo náměstí 

1803/8, 702 00 Ostrava, IČO 71294538, a o vystavení předchozího souhlasu zřizovatele                   

s uzavřením smlouvy dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu  

  

 
RM_M 3 
Návrh na udělení souhlasu s prodejem přebytečných movitých věcí 
svěřených k hospodaření právnické osobě Janáčkova filharmonie 
Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 00326/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) uděluje 

  
předchozí souhlas s prodejem přebytečných movitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, které byly předány k hospodaření právnické osobě Janáčkova filharmonie Ostrava, 

příspěvková organizace, se sídlem ul. 28. října 124, 702 00 Ostrava, IČO: 00373222 v pořizovací 

hodnotě 2.228.499 Kč dle přílohy č. 1, a s uzavřením kupních smluv dle přílohy č. 4 až 11               

a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 4 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Kateřiny Šebestové, 
náměstkyně primátora, do SRN (Karlsruhe) ve dnech 12.-13.01.2023 
  
Usnesení číslo: 00327/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do SRN (Karlsruhe) 

ve dnech 12.-13.01.2023 za účelem prohlídky spalovny kalů  

  

2) schvaluje 

  
 

 



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

předpisů 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 31.01.2023 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 5 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1500/2021/OI/VZ             
ze dne 26.5.2021 ke stavbě “Kanalizace Nová Bělá - II. etapa, propojovací 
potrubí dešťových vod” v k. ú. Nová Bělá 
  
Usnesení číslo: 00328/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1500/2021/OI/VZ ze dne 26.5.2021 mezi 

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

a STASPO, spol. s r.o., se sídlem Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava, IČO: 41035704, na realizaci 

stavby “Kanalizace Nová Bělá - II. etapa, propojovací potrubí dešťových vod” dle přílohy           

č. 2 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 6 
Informace o znovuustavení a personálním složení Rady seniorů 
statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00329/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o znovuustavení Rady seniorů statutárního města Ostrava 

  

 
 
 



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. 
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RM_M 7 
Žádost Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., o změnu podmínek čerpání 
účelového příspěvku poskytnutého na částečné krytí nákladů                     
na rekonstrukci a opravy budovy bývalého Kina Vesmír 
  
Usnesení číslo: 00330/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 09889/RM1822/154 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně podmínek čerpání účelového příspěvku poskytnutého Janáčkově filharmonii Ostrava, 

příspěvkové organizaci, se sídlem 28. října 124, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00,           

IČO: 00373222, na částečné krytí nákladů na rekonstrukci a opravy budovy bývalého Kina 

Vesmír dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j e 

 

 neinvestiční příspěvek na ORJ 160 

 na § 3312, pol. 5331, org. 4212, ÚZ 2003     o 400 tis. Kč 

 

- z v y š u j e 

 

 investiční příspěvek na ORJ 160 

 na § 3312, pol. 6351, org. 4212                   o 400 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2022 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů Janáčkově filharmonie Ostrava, příspěvkové organizaci, 

- snížení neinvestičního příspěvku   o 400 tis. Kč 

- zvýšení investičního příspěvku      o 400 tis. Kč 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 8 
Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2030/2020/IT na rozvoj programového 
vybavení IS EvAgend a poskytování služeb technické podpory provozu 
  
Usnesení číslo: 00331/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
83 

  
k usnesení č. 04354/RM1822/64 
k usnesení č. 05182/RM1822/76 
k usnesení č. 07789/RM1822/120 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 2030/2020/IT na rozvoj programového vybavení               

IS EvAgend a poskytování služeb technické podpory provozu se spol. OVANET a.s., se sídlem: 

Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 25857568 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 9 
Nařízení města č.../2022, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty 
odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních 
úseků silnic a vymezují úseky místních komunikací a chodníků,                
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost                
a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 
  
Usnesení číslo: 00332/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
Nařízení města č.../2022, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad                 

ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních 

komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost              

a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 

  

2) stanovuje 

  
že spolu s primátorem podepíše nařízení města uvedené v bodě 1) tohoto usnesení náměstek 

primátora Mgr. Jan Dohnal 

  

 
 



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. 
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RM_M 10 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti                                
se stavbami “Rekonstrukce VO oblast Jaromíra Matuška”, 
“Rekonstrukce VO Václava Košaře” a “Kanalizace a ČOV Koblov-
Antošovice, I. a II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 00333/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbami “Rekonstrukce VO oblast 

Jaromíra Matuška” a “Rekonstrukce VO Václava Košaře” mezi vlastníkem: 

ORIO Morava a.s., Horní 288/67, Dubina, 700 30 Ostrava 

IČO: 27664589 

a 

oprávněným: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření ”Smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou ”Kanalizace a ČOV 

Koblov-Antošovice, I. a II. etapa” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, 

která jedná na základě článku IX, odst. 3), písm. d) zřizovací listiny 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Návrh na vyřazení majetku statutárního města Ostravy v užívání Městské 
policie Ostrava a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č.1 - prodej koně 
  
Usnesení číslo: 00334/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
25 

  
 



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. 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení majetku statutárního města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava a uzavření 

kupní smlouvy s kupující  XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXX X, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 12 
Návrh na ukončení nájemní smlouvy v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00335/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s ukončením nájemní smlouvy ev. č. 2167/2022/MJ ze dne 02.08.2022 na pronájem pozemku 

parc. č. 2925/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4374 m2, k. ú. Poruba, obec 

Ostrava, s nájemcem Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., IČO: 253 85 691,              

se sídlem Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava, dohodou ke dni 31.12.2022 

  

2) bere na vědomí 

  
ukončení nájemní smlouvy ev. č. 2167/2022/MJ ze dne 02.08.2022 na pronájem pozemku parc. 

č. 2925/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4374 m2, k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

uzavřené s nájemcem Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., IČO: 253 85 691,              

se sídlem Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava, a to výpovědí nájemce ke dni 28.02.2023 

  

 
RM_M 13 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,                     
IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00336/RM2226/7 

(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 daru  

 



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. 
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do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,            

IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, v hodnotě 

42 376,56 Kč (dle přílohy č. 1 předloženého materiálu) 

  

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: 09.12.2022 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 14 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce v k. ú. Přívoz, 
obec Ostrava, a návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě                   
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 00337/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 2284/2020/MJ ze dne 

20.08.2020, jejímž předmětem je výpůjčka nebytových prostor, a to: 

- místnosti č. 109 o výměře 10,40 m2, 

- místnosti č. 111 o výměře 2,61 m2, 

- místnosti č. 112 o výměře 89,18 m2, 

- místnosti č. 113 o výměře 6,20 m2, 

- místnosti č. 114 o výměře 11,27 m2, 

- místnosti č. 115 o výměře 12,72 m2, 

- místnosti č. 116 o výměře 7,41 m2, 

- místnosti č. 117 o výměře 11,17 m2, 

- místnosti č. 118 o výměře 18,82 m2, 

v objektu označeném ”V2” a “V3” v budově č. p. 321 – jiná stavba – na pozemku                       

parc. č. st. 169, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Přívoz, obec Ostrava (areál Wattova), 

s vypůjčitelem Ostravskou univerzitou, Fakultou umění, IČO: 619 88 987, se sídlem Podlahova 

3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 2908/2020/MJ ze dne 

13.11.2020, jejímž předmětem je dočasné užívání nemovitých věcí, a to: 

- části pozemku p. p. č. 822/46 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 38,03 m2, 

označené jako „A2“, 

- části pozemku p. p. č. 822/46 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 306,87 m2, 

označené jako „A3“, 

- části pozemku p. p. č. 822/42 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 89,99 m2, 

označené jako „B1“, 

- části pozemku p. p. č. 822/46 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9,06 m2, 

označené jako „A1“, 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

s nájemcem Českou republikou, organizační složkou státu, Bezpečnostní informační službou, 

IČO: 47608676, se sídlem Nárožní 1111/2, 158 00 Praha 13-Stodůlky, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti pro budoucího oprávněného OVANET a.s. 
a návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
pro oprávněného CETIN a.s. 
  
Usnesení číslo: 00338/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích            

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

- parc. č. 1096/19 – ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 1096/21 – ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 1096/22 – ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3550/3  – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

- p. p. č. 1/24    – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 925/6   – ostatní plocha, silnice, 

všechny v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, pro: 
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OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 258 57 568 

v rámci stavby „KS Mariánskohorská x Sokolská“    

  

dle situačního výkresu, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích: 

- parc. č. 1096/19 – ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 1096/21 – ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 1096/22 – ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3550/3  – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

- p. p. č. 1/24    – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 925/6   – ostatní plocha, silnice, 

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

všechny v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

  

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 258 57 568 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti zřízení a provozování podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

- parc. č. 304/1       - orná půda, zemědělský půdní fond, 

- parc. č. 304/38     - orná půda, zemědělský půdní fond, 

- parc. č. 341/24     - orná půda, zemědělský půdní fond, 

všechny v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, , s oprávněným: 

CETIN a.s.,  

Českomoravská 2510/19,Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 040 84 063 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 
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RM_M 16 
Návrh na zřízení věcného břemene a služebnosti a návrh na uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení služebnosti                    
pro společnost GasNet, s.r.o. a Moje OLIVIE s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00339/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene STL 

plynovodu v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 96/5 - ostatní  plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 

se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - užívání části 

pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy p. p. č. 414/21 - ostatní  plocha, zeleň                      

v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, jako sjezdu a nájezdu pro přístup a příjezd k pozemku                   

p. p. č. 307/2 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, s oprávněným: 

Moje OLIVIE s.r.o. 

se sídlem Marešova 312/8, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 

IČO 047 63 289 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 17 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům                  
ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro Mobis Automotive System 
Czech s.r.o. v k.ú.Mošnov, obec Mošnov a k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice 
  
Usnesení číslo: 00340/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti – inženýrské    

sítě: 

- kanalizační přípojky k pozemku:  

p. p. č. 802/56 - orná půda 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

- vodovodní přípojky -  “A”k pozemku: 

p. p. č. 1290/1 - orná půda 

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

- užívání zpevněných ploch pro přístup a příjezd k pozemku: 

p. p. č. 1332/6 - trvalý travní porost  

p. p. č. 1290/1 - orná půda,  označený jako vjezd “B”, “C” 

oba v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

- přípojky VN k pozemku: 

p. p. č. 1276/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

p. p. č. 1290/2 - orná půda 

p. p. č. 1309/4 - orná půda 

p. p. č. 1332/6 - trvalý travní porost 

p. p. č. 1332/11 - trvalý travní porost 

p. p. č. 1332/14 - trvalý travní porost 

p. p. č. 1467/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

p. p. č. 1468/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

všechny v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

p. p. č. 1147/1 - orná půda 

k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice 

s oprávněným: 
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Mobis Automotive System Czech s. r. o. 

č. p. 375, 742 51 Mošnov 

IČO: 037 58 397 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

a to za podmínky souhlasu správce programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  

 
RM_M 18 
Návrh nekoupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00341/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

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

- pozemek p. č. st. 356, jehož součástí je stavba: Michálkovice, č. p. 323, bydlení, 

- pozemek p. č. st. 804/1, 

- pozemek p. p. č. 17/26,  

- pozemek p. p. č. 17/28,  

- pozemek p. p. č. 17/143, 

včetně součástí a příslušenství 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 25.01.2023 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 19 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na podporu projektů žákovských parlamentů 
základních škol na rok 2022/2023 
  
Usnesení číslo: 00342/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
91 
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k usnesení č. 10302/RM1822/160 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků z rozpočtu SMO na podporu projektů 

žákovských parlamentů základních škol na rok 2022 - 2023, a to příjemcům dle přílohy č. 1, 

2  předloženého materiálu a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

 

-snižují 

 

neinvestiční transfery na ORJ 140 

na § 3299, pol. 5222                           o 100 tis. Kč 

-zvyšují 

 

neinvestiční příspěvky na ORJ 140 

na § 3299, pol. 5331, ÚZ 2003             o 100 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2022 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 20 
Návrh na svěření nemovité věci v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 
městskému obvodu Nová Ves 
  
Usnesení číslo: 00343/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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vyhradit si rozhodnutí označit pozemek p. p. č. 491/45 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves,  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 Nová Ves, 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: 25.01.2023 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 21 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 00344/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků ve výši 352 423 Kč městskému obvodu Ostrava-Jih                   

na předfinancování projektu REPLACE - Zeleň místo betonu dle bodu C.1. důvodové zprávy              

a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) předloženého materiálu 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.12.2022 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 22 
Změna usnesení rady města č. 00256/RM2226/6 ze dne 29.11.2022 týkající 
se návrhu obecně závazné vyhlášky č. 15/2021 o místním poplatku                  
za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky                 
č. 11/2022 a obecně závazné vyhlášky č. 13/2022 
  
Usnesení číslo: 00345/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) mění 

  
své usnesení č. 00256/RM2226/6 ze dne 29.11.2022 tak, že příloha č. 2 předloženého materiálu 

se nahrazuje přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 06.12.2022 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 23 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce uměleckých děl a sbírkových 
předmětů 
  
Usnesení číslo: 00346/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít smlouvu o výpůjčce uměleckých děl mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo 

náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 (vypůjčitel), a Galerií výtvarného umění v Ostravě, 

příspěvková organizace, se sídlem Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 

IČO: 00373231 (půjčitel), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít smlouvu o výpůjčce uměleckých děl mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo 

náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 (vypůjčitel), a Ostravským muzeem, příspěvková 

organizace, se sídlem Masarykovo náměstí 1/1, 728 41 Ostrava-Moravská Ostrava,                  

IČO: 00097594 ( půjčitel), dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 24 
Nabytí psů dlouhodobě umístěných v útulku pro psy v Ostravě-
Třebovicích, jejich přivlastněním dle § 1045 odst. 1 občanského zákoníku 
  
Usnesení číslo: 00347/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

• plemeno: Pitbulteriér, druh: pes, č.čipu: 953010003869842, přibližné stáří: 9 let 6 měsíců, 

• plemeno: Kříženec, druh: pes, č.čipu: 981020000755982, přibližné stáří: 5 let 4 měsíce, 

• plemeno: Kříženec, druh: pes, č.čipu: 941000024817420, přibližné stáří: 6 let 7 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 

  

 
RM_M 25 
Návrh na provádění mýtních úmyslných těžeb v lesích v majetku 
statutárního města Ostravy v roce 2023 
  
Usnesení číslo: 00348/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh plánu společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. na provádění mýtních úmyslných 

těžeb v lesích ve vlastnictví statutárního města Ostravy v roce 2023 dle příloh č. 1 a 2 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
realizaci mýtních úmyslných těžeb v lesích ve vlastnictví statutárního města Ostravy                    

dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) žádá 

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

zajistit  v  předstihu (minimálně týden před  započetím terénních prací) poskytnutí informací                      
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o plánovaných mýtních úmyslných těžbách a plánovaných obnovách porostů v lesích                            

ve vlastnictví statutárního města Ostravy na webových stránkách společnosti a v terénu pomocí 

přenosných informačních tabulí 

  

 Vyřizuje: Ing. Vladimír Blahuta, T: 31.12.2023 

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

  
4) žádá 

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

o projednání návrhu mýtních úmyslných těžeb v lesích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

naplánovaných pro rok 2024 s dotčenými městskými obvody a následně o jeho předložení                 

k odsouhlasení odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy   

  

 Vyřizuje: Ing. Vladimír Blahuta, T: 31.10.2023 

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

  
5) žádá 

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

o průběžné informování odboru ochrany životního prostředí (do 1 měsíce od ukončení prací              

v jednotlivých lesních porostech) o provedených mýtních úmyslných těžbách a o zalesnění holin 

vzniklých při provádění mýtních úmyslných těžeb 

  

 Vyřizuje: Ing. Vladimír Blahuta, T: 31.12.2023 

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

  
6) ukládá 

  
vedoucímu odboru ochrany životního prostředí,  

aby seznámil jednatele společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. s body 2), 3) 4) a 5) 

tohoto usnesení a informoval dotčené městské obvody o schváleném plánu mýtních úmyslných 

těžeb v lesích pro rok 2023 dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 16.12.2022 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 26 
Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb Hybridní pošty                    
č. 3992/2018/HS ze dne 11.12.2018 z důvodů prodloužení doby platnosti 
Smlouvy a aktualizace údajů obsažených ve smlouvě 
  
Usnesení číslo: 00349/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
84 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí služeb Hybridní pošty č. 3992/2018/HS                

ze dne 11.12.2018 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, 

IČO: 00845451 a Českou poštou s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1,                

IČO: 47114983 z důvodů prodloužení platnosti Smlouvy a aktualizace údajů obsažených v 

původní smlouvě, dle přílohy č. 3 a 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 27 
Návrh na uzavření smluvních vztahů s ČEZ Distribuce, a.s. v souvislosti 
s připravovanými stavbami statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00350/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 

22_SOP01_4122059670 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to za 

cenu plnění z této smlouvy ve výši 100.800 Kč bez DPH 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie č. Z_S14_12_8120088436 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu, a to za předpokládanou cenu plnění z této smlouvy ve výši 166.000 Kč 

bez DPH 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 

energie č. Z_S14_12_8120088311 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-

Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu a to za předpokládanou cenu plnění z této smlouvy ve výši 137.000 Kč bez DPH 
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RM_M 28 
Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na opravu kanalizace a 
parkoviště u MMO, ul. Horova 
  
Usnesení číslo: 00351/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 2328/2022/HS ze dne 29.9.2022 uzavřené           

mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451              

a společností Ostravské komunikace a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, IČO 25396544, 

na realizaci stavby “Oprava kanalizace a parkoviště u MMO, ul. Horova” dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh na poskytnutí dvou individuálních finančních darů právnickým 
osobám Congress Business Travel, spol. s r.o. a Jsem jedno ucho, z. s. 
  
Usnesení číslo: 00352/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančního daru: 

• právnické osobě Congress Business Travel, spol. s r.o. se sídlem Lidická 66,              

150 00 Praha, IČO: 26424053, ve výši 10 tis. Kč na zajištění konference “XXIV. ČESKO-

SLOVENSKÉ DIALOGY O BOLESTI, Aktivitou proti bolesti“ dle žádosti uvedené              

v příloze č. 1 předloženého materiálu, a o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu; 

     • právnické osobě  Jsem  jedno  ucho,  z. s.   se   sídlem  J.  Opletala  682, Místek,                       

     738 01  Frýdek-Místek,  IČO: 17300983,  ve  výši 20 tis. Kč na zajištění  „Konference               

     ke  Světovému  dni  sluchu“ dle  žádosti uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu,                

     a o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 5 předloženého materiálu. 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 
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• zvýší 

příjmy na ORJ 180 

§ 4311, pol. 2229, ÚZ 7301                              o 30 tis. Kč 

  

     • zvýší 

neinvestiční transfery na ORJ 170 

§ 3549, pol. 5213                                           o 10 tis. Kč 

      

     • zvýší 

neinvestiční transfery na ORJ 170 

§ 3549, pol. 5222                                           o 20 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2022 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 30 
Zapojení Statutárního města Ostravy jako Aplikačního garanta                   
do projektu VŠB – TUO „Interaktivní výuková aplikace jako nová forma 
technického vzdělání“ v rámci Programu Sigma Technologické agentury 
ČR 
  
Usnesení číslo: 00353/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zapojením statutárního města Ostravy jako Aplikačního garanta do projektu VŠB – TUO 

„Interaktivní výuková aplikace jako nová forma technického vzdělání“ v rámci Programu Sigma 

Technologické agentury ČR bez finančního příspěvku dle důvodové zprávy a příloh č. 1, č. 2              

a č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru školství a vzdělávání 

zajistit veškeré úkony spojené s rolí Aplikačního garanta dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, MBA, T: 31.12.2022 

 vedoucí odboru školství a vzdělávání 

  
 

RM_M 31 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo akce “Stavební opravy 
krytů CO - 1. etapa - Poruba” 
  
Usnesení číslo: 00354/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1947/2022/OI/VZ ze dne 30.6.2022             

mezi statutárním městem Ostrava a společností OSA - SANEX s.r.o., se sídlem: mastného 

1035/6, 710 00 Ostrava, IČO 04485581, kterým se upravuje rozsah předmětu plnění, cena díla      

a termín plnění ve vztahu k vzniklým vícepracím v rámci akce “Stavební opravy krytů CO -             

1. etapa - Poruba” dle přílohy č. 2 materiálu    

  

 
RM_M 32 
Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti                
v souvislosti se stavbou “ÚČOV - Rekonstrukce napájecího vedení VN 
linka č. 171” 
  
Usnesení číslo: 00355/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v souvislosti se stavbou “ÚČOV - 

Rekonstrukce napájecího vedení VN linka č. 171” mezi vlastníkem: 

Povodím Odry, státním podnikem, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 

70890021 

a 

budoucím oprávněným: 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 
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dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 33 
Smlouva o právu provést stavbu a smlouva o výpůjčce pro stavbu 
“Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou” v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00356/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 09245/RM1822/145 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu právu provést stavu a smlouva o výpůjčce” mezi Ředitelstvím silnic a dálnic 

ČR, státní příspěvkovou organizací se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4-Nusle,      

IČO: 65993390  

a vypůjčitelem statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 

00845451 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
zrušit bod 2) svého usnesení č. 09245/1822/145 o uzavření “Smlouvy o právu provést stavbu    

a smlouvy o výpůjčce” 

  

 
RM_M 34 
Návrh na navýšení počtu zaměstnanců pro Městský ateliér prostorového 
plánování a architektury, p. o. 
  
Usnesení číslo: 00357/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o navýšení limitu zaměstnanců z 19,5 úvazků na 22,3 úvazků (+2,8) pro rok 2023 a další období 
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RM_M 35 
Projednání návrhu rozpočtu a plánu činností zájmového sdružení 
právnických osob TROJHALÍ KAROLINA na rok 2023 
  
Usnesení číslo: 00358/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se schválením rozpočtu a plánu činností zájmového 

sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA na rok 2023 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 36 
Schválení přípravy projektu “Revitalizace lesoparku Benátky                    
a Hulváckého kopce - bezpečnost na komunikacích” ke spolufinancování 
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu IROP 2021-
2027 a podání záměru projektu do relevantní výzvy v souladu                    
s Integrovanou teritoriální investicí ostravské metropolitní oblasti 
  
Usnesení číslo: 00359/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 08403/RM1822/129 
k usnesení č. 10417/RM1822/161 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
přípravu projektu “Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce - bezpečnost                  

na komunikacích” k předpokládanému spolufinancování v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu 2021-2027, specifický cíl 6.1 Podpora udržitelné multimodální městské 

mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství  

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit úkony spojené s přípravou projektu dle bodu 1) usnesení v souladu s podmínkami výzvy 

„Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu“ v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu 2021-2027  
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 Vyřizuje: Mgr. Jiří Hudec, T: 30.09.2023 

 pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru strategického rozvoje 

  
3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit úkony spojené s podáním záměru projektu dle bodu 1) usnesení do relevantní výzvy                   

k předkládání záměrů do programového rámce nositele Integrované územní strategie Ostravské 

metropolitní oblasti  

  

 Vyřizuje: Mgr. Jiří Hudec, T: 12.12.2022 

 pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 37 
Informace o cenách tepla a vodného a stočného na rok 2023 
  
Usnesení číslo: 00360/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 0069/ZM2226/3 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informace o cenách tepla a vodného a stočného na rok 2023 na území statutárního města Ostravy 

a ceně vodného a stočného pro konečné odběratele v Průmyslové zóně Mošnov 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města informace dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 07.12.2022 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 38 
MNO - Modernizace Pavilonu E2 - Dodatek č. 1 
  
Usnesení číslo: 00361/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o uzavření Dodatku č. 1 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 mění předmět díla a upravuje se cena díla 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Informace o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů člena zastupitelstva 
města vznesených na 2. zasedání dne 16.11.2022 
  
Usnesení číslo: 00362/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů člena zastupitelstva města vznesených              

na 2. zasedání zastupitelstva města dne 16.11.2022 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města informaci dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 25.01.2023 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 40 
Odůvodnění odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého 
kraje - Severní spoj 
  
Usnesení číslo: 00363/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
28 
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Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
doplnění odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru dopravy                

a silničního hospodářství, ze dne 10. 11. 2022, č.j. KUOK 116068/2022, o odůvodnění                   

dne 2. 12. 2022 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 41 
Záměr nákupu dluhopisů Air Bank a.s. 
  
Usnesení číslo: 00364/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o nákupu dluhopisů Air Bank a.s. se sídlem Evropská 2690/17, Praha 6, PSČ 160 00 

prostřednictvím PPF banky a.s. se sídlem Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6                    

dle podmínek a parametrů v příloze č. 1 a č. 2 a v důvodové zprávě předloženého materiálu, a to 

v objemu 100 mil. Kč 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru financí a rozpočtu 

rozhodl o případném budoucím prodeji těchto dluhopisů 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2026 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 42 
Objednávka vstupenek na Novoroční koncert 2023 u společnosti 
Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, a objednávka 
rautu po Novoročním koncertu 2023 u společnosti MALEDA s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00365/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 
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Vystavení  objednávky  na  dodání 400 ks vstupenek  pro  hosty statutárního města Ostravy  

na Novoroční koncert 2023 v celkové hodnotě 132 160 Kč u společnosti Janáčkova filharmonie 

Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava-Moravská 

Ostrava, IČO 00373222, v rozsahu dle důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  

2) schvaluje 

  
vystavení objednávky na raut po Novoročním koncertu 2023 pro hosty statutárního města 

Ostravy v celkové hodnotě 152 529,09 Kč bez DPH u společnosti MALEDA s.r.o., se sídlem 

Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava-Martinov, IČO 28629370, v rozsahu dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu s úpravou 

  

3) pověřuje 

  
vedoucího odboru kancelář primátora 

učiněním všech úkonů potřebných k zajištění bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 07.12.2022 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 43 
Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným 
členům ZMO 
  
Usnesení číslo: 00366/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
36 

  
k usnesení č. 0070/ZM2226/3 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem stanovit měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva města za výkon funkce 

ode dne 1.1.2023 následovně: 

a) člen rady - odměna ve výši 16 100 Kč 

b) předseda výboru, komise nebo zvláštního orgánu - odměna ve výši 8 000 Kč 

c) člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu - odměna ve výši 6 700 Kč 

d) člen zastupitelstva bez dalších funkcí - odměna ve výši 4 000 Kč 

  

2) souhlasí 
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s návrhem na poskytování souhrnných odměn za výkon více funkcí, přičemž sčítání odměn se 

omezuje takto: 

a) odměna za výkon funkce se stanoví jako součet maximálně 3 odměn za nejvyšší funkce 

b) k dalším funkcím se nepřihlíží 

c) není přípustný souběh odměny za funkci předsedy a člena téhož výboru, komise nebo 

zvláštního orgánu 

d) do souhrnné odměny není přípustné zahrnout odměnu za funkci člena zastupitelstva                 

bez dalších funkcí 

  

3) souhlasí 

  
s návrhem výše souhrnných odměn dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s poskytováním měsíční odměny: 

a) v případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení 

slibu 

b) v případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne 

zvolení do příslušné funkce 

c) v případě změny struktury vykonávaných funkcí (např. vzdání se některé z funkcí, 

najmenování do nové funkce apod.) bude odměna poskytována ode dne změny počtu 

vykonávaných funkcí dle příslušné kombinace souběhu funkcí a ve výši dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Ostravy na jeho zasedání dne 

07.12.2022 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Gibas, T: 07.12.2022 

 tajemník 
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RM_M 44 
Rozhodnutí o přijetí dotace v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa 
Status umělce na projekty „Drama dílny v podpoře čtenářské 
gramotnosti“, „Propojení světa kultury, umění a pohybu“, „Talent                  
a kreativita“, o uzavření smlouvy o partnerství mezi statutárním městem 
Ostrava a partnery THeatr Ludem, z.s. a Cirkus trochu jinak, z.s. 
  
Usnesení číslo: 00367/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 09890/RM1822/154 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí dotace z Národního plánu obnovy – iniciativa Status umělce, komponenta 4.5 Rozvoj 

kulturního a kreativního sektoru od poskytovatele Ministerstvo kultury se sídlem Maltézské 

náměstí 471/1, Praha 1 - Malá Strana na projekt: 

• „Drama dílny v podpoře čtenářské gramotnosti“, č.j. MK 57926/2022 OUKKO dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

• „Propojení světa kultury, umění a pohybu“, č.j. MK 57919/2022 OUKKO dle přílohy           

č. 2 předloženého materiálu 

• „Talent a kreativita“, č.j. MK 58197/2022 OUKKO dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o partnerství mezi statutárním městem Ostrava a partnery: 

•  THeatr Ludem, z.s. k projektu „Drama dílny v podpoře čtenářské gramotnosti“                   

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

• Cirkus trochu jinak, z.s.  k projektu Propojení světa kultury, umění a pohybu“, dle přílohy 

č. 5 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, MBA, T: 30.12.2022 

 vedoucí odboru školství a vzdělávání 

  
3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření projektu „Drama dílny v podpoře čtenářské gramotnosti“, kterým se: 

 

• snižují 
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běžné výdaje na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5167                                                                            o       58 tis. Kč     

• zvyšují 

běžné výdaje na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5029, ORG 137000000, ÚZ 170534033                     o       42 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5139, ORG 137000000, ÚZ 170534033                     o       12 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5173, ORG 137000000, ÚZ 170534033                     o         4 tis. Kč    

rozpočtové opatření projektu „Propojení světa kultury, umění a pohybu“, kterým se: 

• snižují 

běžné výdaje na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5167                                                                            o       166 tis. Kč 

• zvyšují 

běžné výdaje na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5029, ORG 136000000, ÚZ 170534033                      o      153 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5169, ORG 136000000, ÚZ 170534033                      o         6 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5173, ORG 136000000, ÚZ 170534033                      o         7 tis. Kč    

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2022 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy – odboru školství 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací projektů dle bodu 1) a bodu 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, MBA, T: 30.12.2022 

 vedoucí odboru školství a vzdělávání 

  
 

RM_M 45 
Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz na rok 2022 
organizaci PLATO Ostrava, p.o. 
  
Usnesení číslo: 00368/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz organizaci PLATO Ostrava, příspěvková 

organizace, se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO 71294538, o 500.000,- Kč 

dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu  

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j e 

 

neinvestiční příspěvek na ORJ 160 

na § 3315, pol. 5331, org. 4250                   o 500 tis. Kč 

- s n i ž u j e 

 

rozpočtová rezerva na ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901                                o 500 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2022 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) schvaluje 
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úpravu závazného ukazatele organizaci 

PLATO Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava, 

IČO 71294538,   

- zvýšení neinvestičního příspěvku  o 500 tis. Kč 

  

 
RM_M 47 
Návrh na souhlas s umístěním vedení NN a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. a návrh na uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku                  
ve vlastnictví DPO a.s., pro statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00369/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV v pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 100/136 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 

v rámci stavby “Ostrava-Dubina 100/2, DTS, NNk” 

dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu                      

za podmínky, že bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uvedená 

v bodě 2) tohoto usnesení 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení                         

a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV k pozemku: 

parc. č. 100/136 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 
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se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  

3) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti veřejného 

osvětlení (SO 11) a vodovodu (SO 18.002) k pozemku: 

parc. č. 1708/1 - ostatní plocha, dráha  

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava s vlastníkem pozemku: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 619 74 757 

a s investorem: 

PALÁC SLAVÍKOVA s.r.o. 

se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz, IČO 06382177 

v rámci stavby “Palác Slavíkova, Ostrava-Poruba - SO 11 Veřejné osvětlení, SO 18.002 - Nová 

trasa vodovodu” dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 48 
Návrh na záměr města pronajmout pozemek v k. ú. Hošťálkovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00370/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout pozemek parc. č 1258/24, zastavěná plocha a nádvoří o výměře              

44 m2 v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou                            

č. 1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 49 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě v k. ú. Mariánské Hory, 
obec Ostrava a návrh na uzavření dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě v k. 
ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 00371/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 2332/2021/MJ ze dne 

23.09. 2021, 

jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 224/55 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 13,50 m2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

s nájemcem: 

Starý ještěr s.r.o. 

se sídlem Sadová 1776/23, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 640 84 027 

jímž se prodlužuje doba nájmu do 31.12.2023, 

ve znění dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně propachtovatele uzavřít dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě ev. č. 1752/2021/MJ ze dne 

24.06. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.12.2021, 

jejímž předmětem je pacht části pozemku parc. č. 822/51 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 

1 050 m2 a části pozemku parc. č. 822/66 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 500 m2  

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

s pachtýřem: 

MORAVAN Mléčná farma a.s. 

se sídlem č. p. 198, 742 58 Kateřinice 

IČO 476 72 439 

jímž se prodlužuje doba pachtu do 31.12.2023, 
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ve znění dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 50 
Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu ev. č. 1681/2016/MJ             
a nájemní smlouvu ev. č. 1680/2016/MJ formou uzavření dodatků 
  
Usnesení číslo: 00372/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 1681/2016/MJ ze dne 22. 6. 2016, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 23. 12. 2020, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 4462/5 

- ostatní plocha, neplodná půda o výměře 10 m2 v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 

formou uzavření dodatku č. 2, kterým dojde ke změně čl. V. Doba a skončení nájmu 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 1680/2016/MJ ze dne 22. 6. 2016, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 21. 12. 2017, jejímž předmětem je pronájem částí pozemku parc. č. 1192/29 

- ostatní plocha, silnice o celkové výměře 0,32 m2 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

formou uzavření dodatku č. 2, kterým dojde ke změně čl. V. Doba a skončení nájmu 

dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu a zároveň               

si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 52 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce                          
ev. č. 2171/2019/MJ a návrh na uzavření nájemní smlouvy k části 
pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00373/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 2171/2019/MJ ze dne 20. 6. 2019, jejímž 

předmětem je výpůjčka pozemku p. p. č. 372/34 - ostatní plocha, zeleň o výměře 49 m2                    

v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

s vypůjčitelem: 

RAPA TRADING, s. r. o. 

se sídlem Zahradní 394/12, 747 18, Píšť 

IČO 268 33 522 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření nájemní smlouvy k částem pozemku parc. č. 214/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace, a to části A o výměře 4 m2, části B o výměře 4 m2 a části C o výměře 4 m2              

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s nájemcem: 

Hromoelektro s. r. o. 

se sídlem U Statku 92/1, 747 14 Ludgeřovice 

IČO 045 07 193 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 53 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě a zpevněné plochy                   
do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti, návrh na uzavření dodatku č. 1 a nájemní 
smlouvy se společností ATELIÉR TOP KLIMA, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00374/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

- umístěním vodovodní přípojky v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy                   

p. p. č. 402/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

- užíváním části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy p. p. č. 402/14 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, jako sjezdu a nájezdu pro přístup              

a příjezd k pozemkům p. p. č. 339/3, p. p. č. 339/4 a p. p. č. 508 všechny v k. ú. Muglinov, obec 

Ostrava, 

pro: 

ATELIÉR TOP KLIMA, s. r. o. 

se sídlem Klicperova 614/2, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO 268 23 349 

v rámci stavby “Obchodní zázemí ATK”, dle katastrálního snímku, který je přílohou č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení: 

- inženýrské sítě - vodovodní přípojky v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy         

p. p. č. 402/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

- užívání části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy p. p. č. 402/14 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, jako sjezdu a nájezdu pro přístup a příjezd 

k pozemkům p. p. č. 339/3, p. p. č. 339/4 a p. p. č. 508 všechny v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

ATELIÉR TOP KLIMA, s. r. o. 

se sídlem Klicperova 614/2, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO 268 23 349 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 3853/2018/MJ                

ze dne 21. 12. 2018, 

jejímž předmětem je pronájem části pozemku p. p. č. 402/14 - ostatní plocha, ostatní 
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komunikace o výměře 7 m2 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

s nájemcem: 

ATELIÉR TOP KLIMA, s. r. o. 

se sídlem Klicperova 614/2, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO 268 23 349 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 402/14 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 18 m2 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

s nájemcem: 

ATELIÉR TOP KLIMA, s. r. o. 

se sídlem Klicperova 614/2, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO 268 23 349 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 54 
Odpisový plán na rok 2023 
  
Usnesení číslo: 00375/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
pro účetní jednotku Magistrát města Ostravy odpisový plán dlouhodobého majetku na rok 2023, 

který je přílohou č. 1 a přílohou č. 2 předloženého materiálu 

Odpisový plán je založen na rovnoměrném odpisování dlouhodobého majetku. Dlouhodobý 

majetek bude při pořízení zařazován do majetkové evidence v souladu s ustanovením Směrnice 

č. 2/2007 pro evidenci majetku 
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RM_M 55 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke “Smlouvě o nájmu pozemku            
VS 6358003120”, ev. č. 2512/2020/OI ze dne 4. 11. 2020, ve znění dodatku 
č.1 se Správou železnic, státní organizací 
  
Usnesení číslo: 00376/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně nájemce 

uzavřít dodatek č. 2 ke “Smlouvě o nájmu pozemku VS 6358003120” ev. č. 2512/2020/OI         

ze dne 4. 11. 2020, ve znění “Dodatku č. 1” ev. č. 2512D1/2022/OI, ze dne 31. 3. 2022 

se 

Správou železnic, státní organizací (jako pronajímatel) 

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 709 94 234 

doručovací adresa: Muglinovská 1038, Ostrava 1, PSČ 702 00 

kterým se: 

- zužuje předmět nájmu 

- mění výše nájemného 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 56 
Projednání analýzy zdravotních rizik 
  
Usnesení číslo: 00377/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
hodnocení zdravotních rizik provozu OKK Koksovny, a.s. - Koksovna Svoboda dle přílohy               

č. 2 předloženého materiálu  

  

2) schvaluje 

  
dopisy na KÚ MSK a ČIŽP ve věci poskytnutí hodnocení zdravotních rizik a rozptylové 

studie dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 
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dopis na OKK Koksovny, a.s. ve věci poskytnutí hodnocení zdravotních rizik a zahájení jednání 

o doplnění dobrovolné dohody dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy s úpravou 

  

4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

odeslat dopisy dle přílohy č. 3 a 4 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 16.12.2022 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
5) souhlasí 

  
s dalším postupem dle důvodové zprávy předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 57 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení služebnosti                
pro společnost ALGECO s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00378/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o zřízení služebnosti evid. č. 2911/2020/MJ 

ze dne 30. 12. 2020 ve znění dodatku č. 1 evid. č. 2911D1/2021/MJ ze dne 22. 12. 2021, s 

oprávněným: 

ALGECO s.r.o. 

se sídlem Spytihněv, Olšík 586, PSČ 763 64 

IČO 255 20 334 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, a to za podmínky souhlasu Správce programu,                   

tj. Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 
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RM_M 58 
Návrh na nesouhlas s umístěním kabelů NN k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00379/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV  v pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 451 - lesní pozemek, 

parc. č. 453 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 458/1 - lesní pozemek, 

parc. č. 469/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

parc. č. 471 - lesní pozemek, 

parc. č. 473/1- lesní pozemek, 

parc. č. 478 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Bobrovníky, obec Hlučín, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 

v rámci stavby “Bobrovníky, chatoviště, rozš. kNN/DTS” 

dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/1 - 2/17 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 59 
Uzavření dohody o vypořádání práv na projekční práce stavby 
„Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato 
Ostrava“ 
  
Usnesení číslo: 00380/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dohody o vypořádání práv ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 3663/2017/OI, 

uzavřené dne 10.01.2018, jejímž předmětem je ”Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek 

pro účely galerie Plato Ostrava”, a to se zhotovitelem KWK PROMES Arch. Robert Konieczny, 

se sídlem Koszarowa 1/22, 40-068 Katowice., Polsko, REGON: 277906480 a jejím 

subdodavatelem MS-projekce s.r.o. se sídlem Erbenova 509/5, Vítkovice, 703 00 Ostrava,       
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IČO: 258 72 494, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to z důvodů dle důvodové zprávy 

  

 
RM_M 60 
Návrh na záměr města pronajmout nemovitou věc v k. ú. Pustkovec, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00381/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
že město nemá záměr pronajmout část pozemku parc. č. 4704/6 - trvalý travní porost, o výměře 

3,1 m2, k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 1/1               

a 1/2 předloženého materiálu, a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 61 
Návrh Dodatku č. 5 ke Smlouvě o přijímání platebních karet při placení 
zboží a služeb a výpůjčce platebního terminálu s příslušenstvím                
z důvodu změn počtu obchodních míst realizujících bezhotovostní platby 
prostřednictvím POS terminálu 
  
Usnesení číslo: 00382/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o přijímání platebních karet při placení zboží a služeb                

a výpůjčce platebního terminálu s příslušenstvím č. 1098/2012/HS ze dne 01.04.2012 mezi 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451                   

a společností Global Payments s.r.o., V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10,                    

IČO: 04235452 z důvodu změn počtu obchodních míst realizujících bezhotovostní platby 

platebními kartami prostřednictvím POS terminálu, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 62 
Dohoda o plné moci 
  
Usnesení číslo: 00383/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci mezi statutárním městem Ostrava a panem Petrem Veselkou                 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předkládaného materiálu 

  

 
RM_M 63 
Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke Kupní smlouvě ev. č. 3155/2020/MJ                  
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.12.2021, Dodatku č. 2 ze dne 23.5.2022                 
a Dodatku č. 3 ze dne 17.10.2022 se společností Industrial Center                 
CR 10 s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00384/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením Dodatku č. 4 ke Kupní smlouvě ev. č. 3155/2020/MJ ve znění Dodatku č. 1                

ev.č. 3155D1/2021/MJ ze dne 15. 12. 2021, Dodatku č. 2 ev.č. 3155D2/2022/MJ                         

ze dne 23. 5. 2022 a Dodatku č. 3 ev. č. 3155/2020/2022/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 00 Praha 1, jakožto kupující, 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA a náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.12.2022 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jiří Hudec, T: 07.12.2022 

 pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru strategického rozvoje 
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RM_VZ 1 
Objednávka nákupu 14 ks notebooků HP se záruční dobou 36 měsíců 
  
Usnesení číslo: 00385/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření objednávky na nákup 14 ks notebooků HP 

EliteBook se záruční dobou 36 měsíců za celkovou cenu 299 200 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: 23.12.2022 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_VZ 2 
Objednávka na zakoupení technické podpory produktů VMware - licence 
typu Academic 
  
Usnesení číslo: 00386/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na zakoupení technické podpory produktů VMware na období do konce 

roku 2025 za celkovou cenu 5 265 EUR vůči společnosti Proact Czech Republic, s.r.o., se sídlem 

Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO: 24799629, dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

podepsat objednávku dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 31.12.2022 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Ochrana koncových zařízení”, poř. č. 193/2022 
  
Usnesení číslo: 00387/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
83 

  
k usnesení č. 10659/RM1822/165 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu na zajištění 

dodávky a implementace systému pro ochranu koncových zařízení s podporou technologie 

Endpoint Detection and Response, 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: 

CYBOSEC s.r.o.  

se sídlem Hradčany 347, 503 53 Smidary 

IČO: 04301226 

za cenu nejvýše přípustnou 3.895.650,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
VZMR Pořízení zdrojů záložního napájení pro datové rozvaděče SMO 
  
Usnesení číslo: 00388/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření kupní smlouvy na pořízení zdrojů záložního 

napájení pro datové rozvaděče SMO se společností AUTOCONT, a.s. se sídlem:                 

Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 04308697, za cenu nejvýše 

přípustnou 903 240,00 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Tisk a dodání informačního měsíčníku Ostravská 
radnice v roce 2023”, poř. č. 195/2022 
  
Usnesení číslo: 00389/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zajištění tisku 

barevného vydání informačního měsíčníku “Ostravská radnice” v roce 2023 v rozsahu                   

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

VLTAVA LABE MEDIA a.s.   

IČO: 01440578  

se sídlem: U Trezorky 921/2, Jinonice, Praha 5, 158 00 

za cenu nejvýše přípustnou 1.838.474,00 Kč bez DPH. 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Distribuce informačního měsíčníku Ostravská radnice 
v roce 2023”, poř. č. 196/2022 
  
Usnesení číslo: 00390/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zajištění 

distribuce informačního měsíčníku “Ostravská radnice” v roce 2023 do všech poštovních 

schránek občanů na zemí statutárního města Ostravy v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu se společností: 

Česká distribuční k. s.   

IČO: 26791692 

se sídlem: Na Rovince 879, 720 00 Ostrava 

za cenu nejvýše přípustnou 585.200,00 Kč bez DPH 
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RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Dodávka CAS”, poř. č. 138/2022 
  
Usnesení číslo: 00391/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 10422/RM1822/161 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatelů a o uzavření smluv dle přílohy č. 3 a 4 předloženého materiálu na zajištění 

dodávky cisternových automobilových stříkaček pro jednotky sboru dobrovolných hasičů 

Hošťálkovice a Radvanice 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 účastníky: 

pro část 1. veřejné zakázky – CAS pro JSDH Hošťálkovice: 

THT Polička, s.r.o. 

se sídlem Starohradská 316, 572 01 Polička  

IČO: 46508147  

za cenu nejvýše přípustnou 7.938.000,- Kč bez DPH 

a  

pro část 2. veřejné zakázky – CAS pro JSDH Radvanice: 

WISS CZECH, s.r.o.  

se sídlem Prakšická 2784, 688 01 Uherský Brod 

IČO: 29305934  

za cenu nejvýše přípustnou 8.998.800,- Kč bez DPH  

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Most na ul. Závodní přes železniční a tramvajovou trať 
- PD+IČ+AD”, poř. č. 134/2022 
  
Usnesení číslo: 00392/RM2226/7 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 09839/RM1822/153 
k usnesení č. 09947/RM1822/155 
k usnesení č. 10123/RM1822/157 
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Rada města 

  
1) vylučuje 

  
z otevřeného řízení vyhlášeného k veřejné zakázce “Most na ul. Závodní přes železniční 

a tramvajovou trať - PD+IČ+AD” z důvodu uvedeného v předloženém materiálu účastníka                    

s poř. č. 2: 

Pontex, spol. s r.o. 

Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4 

IČO: 40763439 

  

2) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky 

předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb.,              

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na vypracování projektových podkladů                  

a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby “Most na ul. Závodní                 

přes železniční a tramvajovou trať v Ostravě - Vítkovicích”, obec Ostrava, s účastníkem, který 

předložil svou nabídku pod poř. č. 3: 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 42767377 

za ceny nejvýše přípustné dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
 


