
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 1/72 
  

Usnesení 
11. schůze rady města 
konané dne 10.01.2023 

čís. 00524/RM2226/11-00588/RM2226/11 

  
  
  
 

  
  
  
 

____________________________ 
Ing. Tomáš Macura, MBA 
primátor 
  
  
  
  
 

____________________________ 
Mgr. Zuzana Bajgarová 
náměstkyně primátora 
  
  
  
  
 

  
  



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 2/72 
  

Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.01.2023 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00524/RM2226/11 RM_M 0 Schválení programu 11. schůze rady města konané 
dne 10.01.2023 

35 

00525/RM2226/11 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

07 

00526/RM2226/11 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Černá louka s.r.o. 

07 

00527/RM2226/11 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti OVANET a.s. 

07 

00528/RM2226/11 RM_VH 4 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. 

07 

00529/RM2226/11 RM_VH 5 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

07 

00530/RM2226/11 RM_VH 6 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Opravy a údržba komunikací   
Ostrava, s.r.o. 

07 

00531/RM2226/11 RM_VH 7 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o. 

07 

00532/RM2226/11 RM_VH 8 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 

07 

00533/RM2226/11 RM_VH 9 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

07 

00534/RM2226/11 RM_VH 10 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 

07 

00535/RM2226/11 RM_VH 11 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 

07 

00536/RM2226/11 RM_VH 12 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

07 

00537/RM2226/11 RM_VH 13 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

07 

00538/RM2226/11 RM_M 1 Návrh na navýšení neinvestiční účelové dotace  
na částečné krytí provozních a osobních nákladů   
v roce 2023, poskytnuté obchodní společnosti 
Černá louka s.r.o. na základě sml. ev.            
č. 2993/2022/KP 

01 

00539/RM2226/11 RM_M 2 Návrh na změnu členství v orgánech obchodních 
společností s majetkovou účastí statutárního města 
Ostravy 

07 

00540/RM2226/11 RM_M 3 Přijetí dotace a souhlas s Rozhodnutím o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu 
na spolufinancování projektu „Demolice budov  
v obchodně-podnikatelském areálu Ostrava - 
Mošnov, II. etapa” 

38 
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00541/RM2226/11 RM_M 4 Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí  
o realizaci přeložky distribučního zařízení s ČEZ 
Distribuce, a.s., v souvislosti s přípravou stavby 
ORG 3185 Cyklostezka Mečnikovova Žákovská 

05 

00542/RM2226/11 RM_M 5 Návrh na bezúplatné přijetí hmotného majetku  
do evidence investičního odboru MMO v rámci 
stavby „Revitalizace parku U Boříka v Nové Vsi” 

05 

00543/RM2226/11 RM_M 6 Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem  
v užívání Magistrátu města Ostravy 

84 

00544/RM2226/11 RM_M 8 Návrh na připojení objektu na Pult centralizované 
ochrany Městské policie Ostrava 

25 

00545/RM2226/11 RM_M 9 Povolení výjimky ze stavební uzávěry vymezené 
kolem opuštěného důlního díla „Pěčonka“ v k. ú. 
Slezská Ostrava 

89 

00546/RM2226/11 RM_M 10 Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury 
„FAJRONT!!!” 

87 

00547/RM2226/11 RM_M 11 Návrh na uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti” 
v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce VO Ostrava 
– Zábřeh, Družstvo” 

05 

00548/RM2226/11 RM_M 12 Návrh na záměr města prodat část nemovité věci  
v k. ú. Slezská Ostrava, návrh na záměr města 
prodat a pronajmout nemovitou věc v k. ú. Kunčice 
nad Ostravicí - obec Ostrava 

08 

00549/RM2226/11 RM_M 13 Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 28 
00550/RM2226/11 RM_M 14 Přehled souhlasů s umístěním sídel organizací    

v objektech areálu MSIC 
08 

00551/RM2226/11 RM_M 15 Návrh na uzavření Dodatků č. 1 ke smlouvám    
o připojení el. energie s ČEZ Distribuce, a.s.       
v souvislosti se změnou způsobu připojení domovů 
pro seniory Kamenec a IRIS 

05 

00552/RM2226/11 RM_M 16 Přehled písemností adresovaných radě města     
a zastupitelstvu města za období od 13.09.2022  
do 31.12.2022 

28 

00553/RM2226/11 RM_M 17 Návrh na poskytnutí investičního příspěvku 
Domovu Iris, příspěvková organizace 

86 

00554/RM2226/11 RM_M 18 Návrh na vydání předchozích souhlasů pro městský 
obvod Vítkovice 

08 

00555/RM2226/11 RM_M 19 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 2202/2022/OI/VZ ze dne 18.08.2022 na realizaci 
stavby „Oprava přivaděče DN 500 v Mariánských 
Horách, ul. Novoveská - úsek 4 a 5” 

05 

00556/RM2226/11 RM_M 20 Přejmenování prostranství před kostelem Krista 
Krále 

50 

00557/RM2226/11 RM_M 21 Úprava rozpočtu roku 2023 07 
00558/RM2226/11 RM_M 22 Uzavření Smlouvy č. 5211000031 o poskytnutí 

podpory ze SFŽP ČR 
50 
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00559/RM2226/11 RM_M 23 Návrh na uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě  
o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy   
o výpůjčce” pro stavbu „Rekonstrukce vodovodu  
a kanalizace ul. Hollarova a Šubertova”, u kterých 
statutární město Ostrava provádí investiční činnost 

05 

00560/RM2226/11 RM_M 24 Zahájení přípravy projektu a podání žádosti      
o dotaci na projekt „Společenské centrum Zlatý 
jelen” v městském obvodě Stará Bělá 

50 

00561/RM2226/11 RM_M 25 Úprava rozpočtu roku 2022 07 
00562/RM2226/11 RM_M 26 Poskytnutí účelových finančních prostředků 

městským obvodům na financování a zachování 
odborných pracovních pozic školních 
poradenských pracovišť pro rok 2023 na ZŠ a MŠ 
na území města Ostravy 

91 

00563/RM2226/11 RM_M 27 Návrh přijmout dar vodovodního řadu, uzavřít 
darovací smlouvu s L.Š. a smlouvy o zřízení 
služebnosti s fyzickými osobami, v k. ú. 
Antošovice, k. ú. Koblov, obec Ostrava 

08 

00564/RM2226/11 RM_M 28 Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo 
akce „Revitalizace Pustkoveckého údolí ( PD + AD 
+ IČ )” 

05 

00565/RM2226/11 RM_M 29 Souhlas s odstraněním dešťové kanalizace, sítí 
elektronických komunikací, zpevněné plochy    
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a uzavření 
Dohody o plné moci se spol. Linkcity Czech 
Republic a.s. 

08 

00566/RM2226/11 RM_M 30 Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti   
v nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 

08 

00567/RM2226/11 RM_M 31 Návrh Smlouvy o poskytování služeb 
elektronických komunikací 

25 

00568/RM2226/11 RM_M 32 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení věcných 
břemen” v souvislosti se stavbami 
„Odkanalizování jižní části Svinova”             
a „Rekonstrukce VO Ostrava-Zárubek” 

05 

00569/RM2226/11 RM_M 33 Návrh na uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem 
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

05 

00570/RM2226/11 RM_M 34 Návrh na trvalé odnětí plnění funkcí lesa částí 
pozemku v k. ú. Bobrovníky, obec Hlučín 

08 

00571/RM2226/11 RM_M 35 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti 
do majetku města 

89 

00572/RM2226/11 RM_M 36 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 
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00573/RM2226/11 RM_M 37 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů   
do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum 
Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956, 
se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 30 Ostrava – 
Zábřeh 

40 

00574/RM2226/11 RM_M 38 Návrh na poskytnutí finančních prostředků       
z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023 
v rámci dotačních programů na podporu sportu 

92 

00575/RM2226/11 RM_M 39 Souhlas s přípravou a podáním žádosti městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky o dotaci     
na zřízení dětské skupiny 

50 

00576/RM2226/11 RM_M 40 Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 
QUADIENT IS 420, v. č. 70822 a QUADIENT  
IS 440, v. č. 70799 

84 

00577/RM2226/11 RM_M 41 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti  
k pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, pro Správu železnic, s.o. 

08 

00578/RM2226/11 RM_M 42 Návrh programu 4. zasedání zastupitelstva města, 
které se bude konat dne 25. ledna 2023 

28 

00579/RM2226/11 RM_M 43 Zapojení Statutárního města Ostravy jako 
přidruženého partnera v rámci konsorcia U!REKA 
do připravovaného projektu VŠB – TUO 

91 

00580/RM2226/11 RM_M 44 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě       
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh  
na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na část 
pozemku v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava        
s fyzickou osobou 

08 

00581/RM2226/11 RM_M 45 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí   
o zřízení práva stavby mezi statutárním městem 
Ostrava a společností 4SC s.r.o. 

08 

00582/RM2226/11 RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Zpracování modelu veřejné 
hromadné dopravy Ostrava”, poř. č. 219/2022 

09 

00583/RM2226/11 RM_VZ 2 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na kácení 
dřevin v k. ú. Mošnov v režimu in-house 

84 

00584/RM2226/11 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Generel nakládání se srážkovými 
vodami”, poř. č. 176/2022 

05 

00585/RM2226/11 RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Oprava kanalizace   
ul. Havláskova”, poř. č. 220/2022 

05 

00586/RM2226/11 RM_VZ 5 Návrh na zadání zakázky malého rozsahu        
a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 
„Demolice komunikace IV. třídy, Vítkovice” 
(PD+AD+IČ) 

05 

00587/RM2226/11 RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Ostravský mrakodrap”,       
poř. č. 215/2021 

05 
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00588/RM2226/11 RM_VZ 7 Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce 
„KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY – 
výběr zhotovitele stavby – Fáze 2“ a uveřejnění 
předběžného oznámení na veřejnou zakázku 
„Koncertní hala města Ostravy - výběr zhotovitele 
stavby – Fáze 2” 

05 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál 
  

Název zn.předkl. 

 RM_M 7 Kácení dřevin na pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 

84 

  
Tiskové opravy: 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

 RM_TO 1 Tisková oprava usnesení rady města             
č. 00428/RM2226/8 ze dne 13.12.2022, bod 1) 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 11. schůze rady města konané dne 10.01.2023 
  
Usnesení číslo: 00524/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
program 11. schůze rady města konané dne 10.01.2023  

  
 

RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Krematorium 
Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00525/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
07 

  
v působnosti valné hromady, podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní 
společnosti Krematorium Ostrava, a.s., IČO: 25393430, se sídlem Těšínská 710, Slezská 
Ostrava, 710 07 Ostrava, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) odvolává 

  
s účinností ke dni 10.01.2023 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Krematorium 
Ostrava, a.s., se sídlem Těšínská 710, Slezská Ostrava, 710 07 Ostrava, IČO: 25393430, XXXX 
XXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX 

  
2) volí 

  
s účinností ke dni 11.01.2023 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Krematorium 
Ostrava, a.s., se sídlem Těšínská 710, Slezská Ostrava, 710 07 Ostrava, IČO: 25393430, 
XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX 

  
3) projednala 

  
uplynutí funkčního období členů dozorčí rady obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s., 
se sídlem Těšínská 710, Slezská Ostrava, 710 07 Ostrava, IČO: 25393430, dnem 27.03.2023, 
a to: 

XXXXX XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXX 
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XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX 

XXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  
4) volí 

  
s účinnosti ke dni 28.03.2023 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Krematorium 
Ostrava, a.s., se sídlem Těšínská 710, Slezská Ostrava, 710 07 Ostrava, IČO: 25393430, tyto 
členy dozorčí rady: 

XXXXX XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX 

XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  
5) schvaluje 

  
smlouvu o výkonu funkce členům dozorčí rady obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s., 
se sídlem Těšínská 710, Slezská Ostrava, 710 07 Ostrava, IČO: 25393430, dle důvodové zprávy 
a přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to všem zvoleným členům dozorčí rady dle bodu 2)
a bodu 4) tohoto návrhu usnesení 

  
 

RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Černá
louka s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00526/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
07 

  
v působnosti valné hromady, podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní 
společnosti Černá louka s.r.o., IČO: 26879280, se sídlem Černá louka 3235, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) odvolává 

  
s účinností ke dni 10.01.2023 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Černá
louka s.r.o., se sídlem Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 26879280, 
XXXX XXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXX XXXX XXXXXXXX 
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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 
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XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  
2) volí 

  
s účinností ke dni 11.01.2023 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Černá
louka s.r.o., se sídlem Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČO: 26879280, XXXX XXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem 
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  
3) projednala 

  
uplynutí funkčního období členů dozorčí rady obchodní společnosti Černá louka s.r.o., se sídlem 
Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 26879280, dnem 03.04.2023, a to: 

XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  
4) volí 

  
s účinností ke dni 04.04.2023 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Černá
louka s.r.o., se sídlem Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 26879280, 
tyto členy dozorčí rady: 

XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXXX, 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  
5) schvaluje 

  
smlouvu o výkonu funkce členům dozorčí rady obchodní společnosti Černá louka s.r.o.,
se sídlem Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 26879280, dle důvodové 
zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to všem zvoleným členům dozorčí rady 
dle bodu 2) a bodu 4) tohoto návrhu usnesení 

  
 

  



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_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 00527/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
07 

  
v působnosti valné hromady, podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní 
společnosti OVANET a.s., IČO: 25857568, se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz,          
702 00 Ostrava, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) odvolává 

  
s účinností ke dni 10.01.2023 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti OVANET a.s., 
se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 25857568, tyto členy dozorčí rady: 

XXXX XX XXXX XXXXXX XXXXX XXX, nar. XXXXXXXXXXX bytem XXXXX 
XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXX 

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XX XXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  
2) volí 

  
s účinností ke dni 11.01.2023 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti OVANET a.s., 
se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 25857568, tyto členy dozorčí rady: 

XXXX XXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX  

  
3) projednala 

  
uplynutí funkčního období členů dozorčí rady obchodní společnosti OVANET a.s., se sídlem 
Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 25857568, dnem 27.03.2023, a to: 

XXXX XXXXXXXXXX XXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXX XXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem X XXXXXXX XXXXXXXX 



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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XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
XXX XX XXXXXXX 

  
4) volí 

  
s účinností ke dni 28.03.2023 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti OVANET a.s., 
se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 25857568, tyto členy dozorčí rady: 

XXXX XXXXXXXXXX XXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXX XXXX, nar. XXXXXXXXXXX bytem X XXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
XXX XX XXXXXXX 

  
5) schvaluje 

  
smlouvu o výkonu funkce členům dozorčí rady obchodní společnosti OVANET a.s., se sídlem 
Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 25857568, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 
předloženého materiálu, a to všem zvoleným členům dozorčí rady dle bodu 2) a bodu 4) tohoto 
návrhu usnesení 

  
 

RM_VH 4 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům seniorů 
v Krásném Poli s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00528/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
07 

  
v působnosti valné hromady, podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní 
společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., IČO: 04707214, se sídlem Družební 576, 
Krásné Pole, 725 26 Ostrava, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) odvolává 

  
s účinností ke dni 10.01.2023 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Dům seniorů



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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v Krásném Poli s.r.o., se sídlem Družební 576, Krásné Pole, 725 26 Ostrava, IČO: 04707214, 
XXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

  
2) volí 

  
s účinností ke dni 11.01.2023 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Dům seniorů 
v Krásném Poli s.r.o., se sídlem Družební 576, Krásné Pole, 725 26 Ostrava, IČO: 04707214, 
Mgr. XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  
3) projednala 

  
uplynutí funkčního období člena dozorčí rady obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném 
Poli s.r.o., se sídlem Družební 576, Krásné Pole, 725 26 Ostrava, IČO: 04707214, XXXXXX 
XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX 
XXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX 

  
4) volí 

  
s účinností ke dni 28.03.2023 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Dům seniorů 
v Krásném Poli s.r.o., se sídlem Družební 576, Krásné Pole, 725 26 Ostrava, IČO: 04707214, 
XXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXX XXXXXXX XXXXXX 
XXXXX XXX XX XXXXXXXX 

  
 

RM_VH 5 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00529/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
07 

  
v působnosti valné hromady, podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO: 25911368, se sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, 
700 30 Ostrava, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) odvolává 

  
s účinností ke dni 10.01.2023 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 25911368, tyto členy 
dozorčí rady: 

 



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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XXXXX XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX 

XXXX XXXX XXXXXX XXXX., nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  
2) volí 

  
s účinností ke dni 11.01.2023 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 25911368, tyto členy 
dozorčí rady: 

XXXX XXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XX XXXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

XXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX, nar. XXXXXXXXXX, 
bytem XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXX 

  
3) projednala 

  
uplynutí funkčního období členů dozorčí rady obchodní společnosti VÍTKOVICE
ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 25911368,
dnem 27.03.2023, a to: 

XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX bytem XXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 

  
4) volí 

  
s účinností ke dni 28.03.2023 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 25911368, tyto členy 
dozorčí rady: 

XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 

 



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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XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 

  
5) schvaluje 

  
smlouvu o výkonu funkce členům dozorčí rady obchodní společnosti VÍTKOVICE
ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 25911368, dle důvodové 
zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to všem voleným členům dozorčí rady
dle bodu 2) a bodu 4) tohoto návrhu usnesení 

  
 

RM_VH 6 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Opravy
a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00530/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
07 

  
v působnosti valné hromady, podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní 
společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o., IČO: 06094899, se sídlem 
Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, jejímž jediným společníkem je 
statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) odvolává 

  
s účinností ke dni 10.01.2023 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Opravy a údržba 
komunikací Ostrava, s.r.o., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, 
IČO: 06094899, tyto členy dozorčí rady: 

XXXX XXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXX XXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  
2) volí 

  
s účinností ke dni 11.01.2023 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Opravy
a údržba komunikací Ostrava, s.r.o., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory,



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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709 00 Ostrava, IČO: 06094899, tyto členy dozorčí rady: 

XXXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

  
3) projednala 

  
uplynutí funkčního období členů dozorčí rady obchodní společnosti Opravy a údržba 
komunikací Ostrava, s.r.o., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava, IČO: 06094899, dnem 27.03.2023, a to: 

XXXXX XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXX XXXX XXXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXX  

  
4) volí 

  
s účinností ke dni 28.03.2023 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Opravy
a údržba komunikací Ostrava, s.r.o., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 
709 00 Ostrava, IČO: 06094899, tyto členy dozorčí rady: 

XXXXX XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXX XXXX XXXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXX 

  
5) schvaluje 

  
smlouvu o výkonu funkce členům dozorčí rady obchodní společnosti Opravy a údržba 
komunikací Ostrava, s.r.o., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory,                   



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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709 00 Ostrava, IČO: 06094899, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu,
a to všem zvoleným členům dozorčí rady dle bodu 2) a bodu 4) tohoto návrhu usnesení 

  
 

RM_VH 7 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Sportovní
a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00531/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
07 

  
v působnosti valné hromady, podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní 
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., IČO: 25385691, se sídlem 
Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava, jejímž jediným společníkem je statutární 
město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) odvolává 

  
s účinností ke dni 10.01.2023 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Sportovní
a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava, 
IČO: 25385691, tyto členy dozorčí rady: 

XXXXX XXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 

XXXX XXXXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXX XXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXXX XXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

  
2) volí 

  
s účinností ke dni 11.01.2023 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Sportovní
a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, Poruba,
708 00 Ostrava, IČO: 25385691, tyto členy dozorčí rady: 

XXXX XXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX 



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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XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXX XXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 

XXXX XXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

  
3) projednala 

  
uplynutí funkčního období člena dozorčí rady obchodní společnosti Sportovní a rekreační 
zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava,
IČO: 25385691, XXXX XXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX 

  
4) volí 

  
s účinností ke dni 28.03.2023 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Sportovní
a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, Poruba,
708 00 Ostrava, IČO: 25385691, XXXX XXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, 
bytem XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 

  
5) schvaluje 

  
smlouvu o výkonu funkce členům dozorčí rady obchodní společnosti Sportovní a rekreační 
zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava,
IČO: 25385691, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to všem zvoleným 
členům dozorčí rady dle bodu 2) a bodu 4) tohoto návrhu usnesení 

  
 

RM_VH 8 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00532/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
07 

  
v působnosti valné hromady, podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní 
společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, IČO: 47674725, se sídlem 
 



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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Československé armády 877/20, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, jejímž jediným 
akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) odvolává 

  
s účinností ke dni 10.01.2023 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem Československé armády 877/20, Slezská Ostrava,
710 00 Ostrava, IČO: 47674725, tyto členy dozorčí rady: 

XXX XXXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXX XXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XX XXXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  
2) volí 

  
s účinností ke dni 11.01.2023 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem Československé armády 877/20, Slezská Ostrava,
710 00 Ostrava, IČO: 47674725, tyto členy dozorčí rady: 

XXXX XXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 

  
3) projednala 

  
uplynutí funkčního období člena dozorčí rady obchodní společnosti Technické služby, a.s. 
Slezská Ostrava, se sídlem Československé armády 877/20, Slezská Ostrava,
710 00 Ostrava, IČO: 47674725, XXXX XXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX 
bytem XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, dnem 26.03.2023 



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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4) volí 

  
s účinností ke dni 27.03.2023 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Technické 
služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem Československé armády 877/20, Slezská Ostrava, 
710 00 Ostrava, IČO: 47674725, XXXX XXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem 
XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 

  
5) schvaluje 

  
smlouvu o výkonu funkce členům dozorčí rady obchodní společnosti Technické služby, a.s. 
Slezská Ostrava, se sídlem Československé armády 877/20, Slezská Ostrava, 
710 00 Ostrava, IČO: 47674725, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu,
a to všem voleným členům dozorčí rady dle bodu 2) a bodu 4) tohoto návrhu usnesení 

  
 

RM_VH 9 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OZO
Ostrava s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00533/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
07 

  
v působnosti valné hromady, podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní 
společnosti OZO Ostrava s.r.o., IČO: 62300920, se sídlem Frýdecká 680/444, Kunčice,  
719 00 Ostrava, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) odvolává 

  
s účinností ke dni 10.01.2023 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti OZO
Ostrava s.r.o., se sídlem Frýdecká 680/444, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČO: 62300920, tyto členy 
dozorčí rady: 

XXXX XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXX XXXXX XXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 

  
2) volí 

  
s účinností ke dni 11.01.2023 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti OZO
Ostrava s.r.o., se sídlem Frýdecká 680/444, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČO: 62300920,



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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tyto členy dozorčí rady: 

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 

XXX XXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX 

  
3) projednala 

  
uplynutí funkčního období členů dozorčí rady obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o.,
se sídlem Frýdecká 680/444, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČO: 62300920, dnem 27.03.2023, a to: 

XXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX 
XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX 

XXXX XXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 

  
4) volí 

  
s účinností ke dni 28.03.2023 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti OZO
Ostrava s.r.o., se sídlem Frýdecká 680/444, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČO: 62300920,
tyto členy dozorčí rady: 

XXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX 
XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX 

XXXX XXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 

  
  



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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5) schvaluje 

  
smlouvu o výkonu funkce členům dozorčí rady obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o., 
se sídlem Frýdecká 680/444, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČO: 62300920, dle důvodové zprávy
a přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to všem zvoleným členům dozorčí rady dle bodu 2) a 
bodu 4) tohoto návrhu usnesení 

  
 

RM_VH 10 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti
AKORD & POKLAD, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00534/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
07 

  
v působnosti valné hromady, podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní 
společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., IČO: 47973145, se sídlem náměstí SNP 1, Ostrava-
Zábřeh, 700 30 Ostrava, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) odvolává 

  
s účinností ke dni 10.01.2023 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti
AKORD & POKLAD, s.r.o., se sídlem náměstí SNP 1, Ostrava-Zábřeh, 700 30 Ostrava,
IČO: 47973145, tyto členy dozorčí rady: 

XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem 
X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem 
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXX XXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  
2) volí 

  
s účinností ke dni 11.01.2023 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti
AKORD & POKLAD, s.r.o., se sídlem náměstí SNP 1, Ostrava-Zábřeh, 700 30 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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IČO: 47973145, tyto členy dozorčí rady: 

XXXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXX XXX XX 
XXXXX XXXXXX 

XXXX XXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  
3) projednala 

  
uplynutí funkčního období člena dozorčí rady obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., 
se sídlem náměstí SNP 1, Ostrava-Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 47973145, XXXXXX 
XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
XXX XX XXXXXXX, dnem 27.3.2023 

  
4) volí 

  
s účinností ke dni 28.03.2023 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti
AKORD & POKLAD, s.r.o., se sídlem náměstí SNP 1, Ostrava-Zábřeh, 700 30 Ostava,
IČO: 47973145, XXXXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem 
XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  
5) schvaluje 

  
smlouvu o výkonu funkce členům dozorčí rady obchodní společnosti 
AKORD & POKLAD, s.r.o., se sídlem náměstí SNP 1, Ostrava-Zábřeh, 700 30 Ostrava,
IČO: 47973145, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to všem zvoleným 
členům dozorčí rady dle bodu 2) a bodu 4) tohoto návrhu usnesení 

  
 

RM_VH 11 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 00535/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
07 

  



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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v působnosti valné hromady, podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 61974757, se sídlem Poděbradova 494/2, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) odvolává 

  
s účinností ke dni 10.01.2023 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Dopravní
podnik a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 61974757, 
tyto členy dozorčí rady: 

XXXX XXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX 
XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 
XXX XX XXXXXXX 

  
2) volí 

  
s účinností ke dni 11.01.2023 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČO: 61974757, tyto členy dozorčí rady: 

XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem 
X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem 
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX  

  
3) projednala 

  
uplynutí funkčního období členů dozorčí rady obchodní společnosti Dopravní podnik
Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 61974757, 
dnem 24.04.2023, a to: 



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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XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX bytem XXXXXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem 
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  
4) volí 

  
s účinností ke dni 25.04.2023 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Dopravní 
podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČO: 61974757, tyto členy dozorčí rady: 

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXXX bytem 
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  
5) schvaluje 

  
smlouvu o výkonu funkce členům dozorčí rady obchodní společnosti Dopravní podnik
Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 61974757, 
dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to všem zvoleným členům dozorčí 
rady dle bodu 2) a bodu 4) tohoto návrhu usnesení 

  
 

RM_VH 12 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00536/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
07 

  
v působnosti valné hromady, podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní 
společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., IČO: 25816977, se sídlem       
Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava, jejímž jediným společníkem je statutární 
město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) odvolává 

  
s účinností ke dni 10.01.2023 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 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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IČO: 25816977, tyto členy dozorčí rady: 

XXXXX XXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXX XXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  
2) volí 

  
s účinností ke dni 11.01.2023 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava,
IČO: 25816977, tyto členy dozorčí rady: 

XXXX XXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXX XXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  
3) projednala 

  
uplynutí funkčního období člena dozorčí rady XXXX XXXXXX XXXXX,
nar. XXXXXXXXXX, bytem XX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX 
XX XXXXXXX, obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem 
Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 25816977, dnem 19.03.2023 

  
4) volí 

  
s účinností ke dni 20.03.2023 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské 
městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava,
IČO: 25816977, XXXX XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XX XXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  
5) schvaluje 

  
smlouvu o výkonu funkce členům dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské městské lesy 
a zeleň, s.r.o., se sídlem Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO: 25816977, 
dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to všem zvoleným členům dozorčí 
rady dle bodu 2) a bodu 4) tohoto návrhu usnesení 

  



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 26/72 
  

RM_VH 13 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00537/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
07 

  
v působnosti valné hromady, podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, obchodní 
společnosti Ostravské komunikace, a.s., IČO: 25396544, se sídlem Novoveská 1266/25, 
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) odvolává 

  
s účinností ke dni 10.01.2023 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské 
komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
IČO: 25396544, tyto členy dozorčí rady: 

XXXXX XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem 
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX 

  
2) volí 

  
s účinností ke dni 11.01.2023 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské 
komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
IČO: 25396544, tyto členy dozorčí rady: 

XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXX 
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XX XXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

 



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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XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXX XXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  
3) projednala 

  
uplynutí funkčního období členů dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské
komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
IČO: 25396544, dnem 27.03.2023, a to: 

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem 
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XX XXXX 

XXXX XXXXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  
4) volí 

  
ke dni 28.03.2023 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské
komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
IČO: 25396544, tyto členy dozorčí rady: 

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem 
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XX XXXX 

XXXX XXXXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXXX bytem XXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  
5) schvaluje 

  
smlouvu o výkonu funkce členům dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské
komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
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IČO: 25396544, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to všem zvoleným 
členům dozorčí rady dle bodu 2) a bodu 4) tohoto návrhu usnesení 

  
 

RM_M 1 
Návrh na navýšení neinvestiční účelové dotace na částečné krytí 
provozních a osobních nákladů v roce 2023, poskytnuté obchodní 
společnosti Černá louka s.r.o. na základě sml. ev. č. 2993/2022/KP 
  
Usnesení číslo: 00538/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o navýšení neinvestiční účelové dotace, poskytnuté z rozpočtu statutárního města
Ostravy na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace č. 2993/2022/KP na částečné krytí provozních a osobních nákladů příjemce dotace
v roce 2023, uzavřené dne 9.12.2022 s obchodní společnosti Černá louka s. r. o., se sídlem
Černá louka 3235, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 26879280, o částku 800 tis. Kč

na krytí nákladů spojených s provozem Moravskoslezského Convention Bureau dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout na straně statutárního města Ostravy o uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č.2993/2022/KP na částečné krytí provozních 
a osobních nákladů příjemce dotace v roce 2023, uzavřené dne 9.12.2022 se společností Černá 
louka s. r. o., se sídlem Černá louka 3235, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 26879280, 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje na ORJ 300, § 2143 
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  pol. 5164 o   50 tis. Kč 

  pol. 5175 o   50 tis. Kč 

  pol. 5169 o 350 tis. Kč 

  pol. 5179 o 350 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 
  na ORJ 221, § 2143, pol. 5213 o 800 tis. Kč 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na navýšení neinvestiční účelové dotace
dle bodu 1) a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě dle bodu 2) tohoto usnesení
a ke schválení návrh rozpočtového opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 
  

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 25.01.2023
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_M 2 
Návrh na změnu členství v orgánech obchodních společností
s majetkovou účastí statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00539/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

navrhnout v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů odvolat člena dozorčí rady obchodní společnosti 
Garáže Ostrava, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1167/12, 702 00 Ostrava, IČO: 25360817,
a to: 

XXXXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX 
XXX XX XXXXXXX 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

navrhnout v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí 
rady obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1167/12, 
702 00 Ostrava, IČO: 25360817, a to: 

XXX XXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  
3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

navrhnout v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů odvolat členy dozorčí rady obchodní společnosti 
Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava, IČO: 64613895, a to: 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXX XXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  
4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

navrhnout v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Ostrava do dozorčí 
rady obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem 28. října 3388/111,
702 00 Ostrava, IČO: 64613895, a to: 

XXX XXXXXX XXXXXXu, nar. XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
XXX XX XXXXXXX 
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XXXXXX XXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXX 

  
5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

navrhnout v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, odvolat členy dozorčí rady obchodní společnosti 
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2,
708 00 Ostrava, IČO: 25379631, a to: 

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX nar. XXXX, bytem XXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX  

XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  
6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

navrhnout v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Ostrava do dozorčí 
rady obchodní společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem 
Technologická 372/2, 708 00 Ostrava, IČO: 25379631, a to: 

XXXX XXXXXX XXXXXXX XXX, nar. XXXX, bytem XX XXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXX XXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX 
XXX XX XXXXXXX 

  
7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

navrhnout v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů odvolat člena dozorčí rady obchodní společnosti 
Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 702 00 Ostrava-Moravská 
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Ostrava, IČO: 45193673, a to: 

XXXX XXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  
8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

navrhnout v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, zástupce statutárního města Ostravy do dozorčí 
rady obchodní společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 45193673, a to: 

XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX, nar. XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  
9) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

zrušit svá usnesení č. 0033/ZM1822/2 v bodě 2) ze dne 12.12.2018 a usnesení
č. 1909/ZM1822/32 v bodě 2) ze dne 23.3.2022 

  
10) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

v souladu s ustanovením § 84 odst.2) písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů delegovat zástupce statutárního města Ostravy na valné hromady 
obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Ostravy v následujícím složení: 

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 372/2, PSČ 708 00, 
Ostrava-Pustkovec, IČO: 25379631 

delegovaný zástupce: Ing. Karel Malík 

první náhradník: Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. 
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druhý náhradník: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. 

třetí náhradník: Ing. Miroslav Svozil 

Garáže Ostrava, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1167/12, PSČ 702 00, Ostrava-Moravská 
Ostrava, IČO: 25360817 

delegovaný zástupce: Mgr. Jan Dohnal 

první náhradník: Ing. Karel Malík 

druhý náhradník: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. 

třetí náhradník: Mgr. Kateřina Šebestová 

Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem 28. října 3388/111, PSČ 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava, 
IČO: 64613895 

delegovaný zástupce: Mgr. Jan Dohnal 

první náhradník: Ing. Karel Malík 

druhý náhradník: Mgr. Kateřina Šebestová 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, PSČ 702 00, Ostrava-
Moravská Ostrava, IČO: 45193673 

delegovaný zástupce: Mgr. Kateřina Šebestová 

první náhradník: Ing. Miroslav Svozil 

druhý náhradník: Mgr. Zuzana Bajgarová 

třetí náhradník: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. 
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11) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

uložit delegovaným zástupcům statutárního města Ostravy na valných hromadách obchodních 
společností hlasovat dle bodu 1) až 8) tohoto usnesení 

  
12) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Miroslavu Svozilovi 
předložit návrh dle bodů 1) až 11) tohoto usnesení k projednání a rozhodnutí zastupitelstvu města

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 25.01.2023
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 3 
Přijetí dotace a souhlas s Rozhodnutím o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Ministerstva průmyslu a obchodu na spolufinancování projektu 
„Demolice budov v obchodně-podnikatelském areálu Ostrava - Mošnov, 
II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 00540/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 02582/RM1822/38 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o přijetí dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu 
se sídlem Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1, IČO 47609109, na spolufinancování projektu 
„Demolice budov v obchodně-podnikatelském areálu Ostrava - Mošnov, II. etapa”
dle přílohy  č. 1 předloženého materiálu za podmínky souhlasu zastupitelstva města
s podmínkami udržitelnosti dle bodu 7.4 Závazných pravidel poskytování podpory v Programu 
(titulu) 122D21 dle přílohy č. 1 a dle bodu 28 Závazných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace dle přílohy č. 1, a to dle bodu 2) tohoto usnesení  

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti dle bodu 7.4 Závazných pravidel poskytování 
podpory v Programu (titulu) 122D21 dle přílohy č. 1 a dle bodu 28 Závazných podmínek 
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Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1  

  
3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit k rozhodnutí zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jiří Hudec, T: 25.01.2023
 pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 4 
Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 
distribučního zařízení s ČEZ Distribuce, a.s., v souvislosti s přípravou 
stavby ORG 3185 Cyklostezka Mečnikovova Žákovská 
  
Usnesení číslo: 00541/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 
energie č. Z_S14_12_8120088741 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 předpokládanou cenu plnění z této smlouvy ve výši 949.000 Kč bez DPH 

  
 

RM_M 5 
Návrh na bezúplatné přijetí hmotného majetku do evidence investičního 
odboru MMO v rámci stavby „Revitalizace parku U Boříka v Nové Vsi” 
  
Usnesení číslo: 00542/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) projednala 

  
návrh na bezúplatné přijetí dlouhodobého majetku do evidence investičního odboru Magistrátu 
města Ostravy v celkové pořizovací hodnotě 248 292,00 Kč vč. DPH 

  
2) rozhodla 

  
o přijetí dlouhodobého majetku do evidence investičního odboru Magistrátu města Ostravy
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v celkové pořizovací hodnotě 248 292,00 Kč vč. DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
provést zaúčtování pořizovací hodnoty 248 292,00 Kč vč. DPH do evidence investičního odboru 
Magistrátu města Ostravy 

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

 
RM_M 6 
Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00543/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

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

  
2) jmenuje 

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

předseda: 

Ing. René Bartoš - vedoucí odboru hospodářské správy 

členové: 

Bc. Helena Tichavská, MPA - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

Ing. Jarmila Kopelová - odbor hospodářské správy 
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Petr Hučík - technik podpory Ovanet a.s.  

  
 

RM_M 8 
Návrh na připojení objektu na Pult centralizované ochrany Městské 
policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00544/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 

  
připojení objektu Janáčkovy filharmonie Ostrava v budově bývalého kina Vesmír na ulici 
Zahradní 1741/17 v Moravské Ostravě na Pult centralizované ochrany Městské policie Ostrava 

  
2) ukládá 

  
řediteli Městské policie Ostrava 
provést potřebné úkony dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Miroslav Plaček, T: 30.06.2023
 ředitel Městské policie Ostrava 
  

 
RM_M 9 
Povolení výjimky ze stavební uzávěry vymezené kolem opuštěného 
důlního díla „Pěčonka“ v k. ú. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00545/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti ve stavební uzávěře stanovené územním 
rozhodnutím č. 159/2000 vydaným Magistrátem města Ostravy, odborem stavebně správním 
dne 10.08.2000 pod č. j. Správ./ÚSŘ/3743-12/99/Kov pro území vymezené bezpečnostním 
pásmem opuštěného důlního díla „Pěčonka“ v k. ú. Slezská Ostrava, a to za účelem umístění
a realizace stavebního záměru „Optická trasa ul. Michálkovická I. část“, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 
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RM_M 10 
Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury „FAJRONT!!!” 
  
Usnesení číslo: 00546/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
87 

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

  
zastupitelstvu města 

schválit výzvu v oblasti kultury „FAJRONT!!!” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

rozhodnout o vyhlášení výzvy v oblasti kultury „FAJRONT!!!” dle bodu 1) tohoto usnesení  

  
3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

schválit rozpočtové opatření, kterým se  

- s n i ž u j e 
rozpočtová rezerva na ORJ 120 
na § 6409, pol. 5901                         o 150 tis. Kč 

- z v y š u j í 
ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 
na § 3392, pol. 5901, ÚZ 0469            o 150 tis. Kč 

  
4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva města dne 25.01.2023 
ke schválení a rozhodnutí  
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 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 25.01.2023
 vedoucí odboru kultury 
  

 
RM_M 11 
Návrh na uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti
se stavbou „Rekonstrukce VO Ostrava – Zábřeh, Družstvo” 
  
Usnesení číslo: 00547/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce VO 
Ostrava-Zábřeh, Družstvo” mezi vlastníkem: 
 
BYTOVÉ DRUŽSTVO ZKRÁCENÁ, Zkrácená 860/48, Zábřeh, 700 30 Ostrava 
IČO: 26804506 
 
a 
 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 12 
Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, 
návrh na záměr města prodat a pronajmout nemovitou věc v k. ú. Kunčice 
nad Ostravicí - obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00548/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- část pozemku parc. č. 610/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 149 m2, oddělenou a nově 
označenou jako pozemek parc. č. 610/5, ost. plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu
č. 4683-12/2022, který je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 
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a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) souhlasí 

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

- pozemek parc. č. 754 

  
3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout nemovitou věc v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 754 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
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: 25.01.2023
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 13 
Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 00549/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva města s tím, že: 

a) usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu doporučuje zastupitelstvu města vyřadit
ze sledování 
b) usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu doporučuje zastupitelstvu města ponechat
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ve sledování k další kontrole plnění usnesení zastupitelstva města 

  
2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit Informaci o plnění usnesení zastupitelstva města dle bodu 1) tohoto usnesení 
ke schválení na 4. zasedání zastupitelstva města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 25.01.2023
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 14 
Přehled souhlasů s umístěním sídel organizací v objektech areálu MSIC 
  
Usnesení číslo: 00550/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 

  
informaci o udělených souhlasech s umístěním sídel organizací do nemovitostí v areálu 
Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s., za období od 01.07.2022 do 31.12.2022,
v rozsahu dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 15 
Návrh na uzavření Dodatků č. 1 ke smlouvám o připojení el. energie
s ČEZ Distribuce, a.s. v souvislosti se změnou způsobu připojení 
domovů pro seniory Kamenec a IRIS 
  
Usnesení číslo: 00551/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 
elektrického zařízení 19_SOBS01_4121565188 - Dohodu o převodu práv a povinností 
vyplývajících ze smlouvy uzavřené na základě žádosti číslo: 4121565188 se společností ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 
a Domovem pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, 
Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČO: 70631816 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 
elektrického zařízení 19_SOBS01_4121565183 - Dohodu o převodu práv a povinností 
vyplývajících ze smlouvy uzavřené na základě žádosti číslo: 4121565183 se společností ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 
a Domovem IRIS, příspěvková organizace, Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava – Mariánské 
Hory, IČO: 70631824 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 16 
Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města
za období od 13.09.2022 do 31.12.2022 
  
Usnesení číslo: 00552/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) projednala 

  
informaci o písemnostech adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období 
od 13.09.2022 do 25.10.2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu včetně informace o stavu 
vyřízení 

  
2) projednala 

  
informaci o písemnostech adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období
od 26.10.2022 do 31.12.2022 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu včetně informace o stavu 
vyřízení 

  
3) projednala 

  
informaci o stavu písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města doručených
do 31.12.2022 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 17 
Návrh na poskytnutí investičního příspěvku Domovu Iris, příspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 00553/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
  



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 43/72 
  

1) rozhodla 

  
o poskytnutí investičního příspěvku Domovu Iris, příspěvková organizace, IČO 70631824,
se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, ve výši 4 500 tis. Kč,
dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu     

  
2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují ostatní neinvestiční výdaje 

§ 4350, pol. 5901, ÚZ 489, ORJ 180                         o 4 500 tis. Kč 

- zvyšují investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

§ 4350, pol. 6351, ÚZ 489, ORJ 180, ORG 36            o 4 500 tis. Kč  

  
3) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele dle předloženého materiálu a důvodové zprávy, a to: 

navýšení investičního příspěvku na rok 2023 organizaci Domov Iris, příspěvková organizace, 
IČO 70631824, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho 
výkon číslo 06576/2020/SOC, ve výši 4 500 tis. Kč 

  
4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) a úpravu závazného ukazatele dle bodu 3) 
tohoto usnesení 

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

 
RM_M 18 
Návrh na vydání předchozích souhlasů pro městský obvod Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 00554/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) nevydává 

  
předchozí souhlas s prodejem nemovitého majetku městským obvodem Vítkovice v souladu
s čl. 7 odst. (3) písm. a) Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 10/2022,
Statut města Ostravy, a to: 
- pozemku parc. č. 790/9 
- pozemku parc. č. 790/18 
- pozemku parc. č. 790/28 
- pozemku parc. č. 807/21 

vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřených městskému obvodu Vítkovice  

  
2) nevydává 

  
předchozí souhlas s prodejem nemovitého majetku městským obvodem Vítkovice v souladu
s čl. 7 odst. (3) písm. a) Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 10/2022,
Statut města Ostravy, a to: 
- pozemku parc. č. 790/4 
- pozemku parc. č. 790/27 
- pozemku parc. č. 790/15 
- pozemku parc. č. 807/13 

vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených 
městskému obvodu Vítkovice 

  
3) nevydává 

  
předchozí souhlas s prodejem nemovitého majetku městským obvodem Vítkovice v souladu
s čl. 7 odst. (3) písm. a) Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 10/2022, 
Statut města Ostravy, a to: 
- pozemku parc. č. 790/12  
- pozemku parc. č. 790/13  
- pozemku parc. č. 790/16 
- pozemku parc. č. 790/26 
  
vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených 
městskému obvodu Vítkovice 

  
4) nevydává 

  
předchozí souhlas s prodejem nemovitého majetku městským obvodem Vítkovice v souladu
s čl. 7 odst. (3) písm. a) Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 10/2022,
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Statut města Ostravy, a to: 

- pozemku parc. č. 223/3  
- pozemku parc. č. 806  
  

oba v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřených městskému obvodu Vítkovice 

  
 

RM_M 19 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2202/2022/OI/VZ
ze dne 18.08.2022 na realizaci stavby „Oprava přivaděče DN 500
v Mariánských Horách, ul. Novoveská - úsek 4 a 5” 
  
Usnesení číslo: 00555/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2202/2022/OI/VZ ze dne 18.08.2022
mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
a společností Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s r.o., V Korunce 386/34, 713 00 Ostrava, 
IČO: 26843099 na realizaci stavby „Oprava přivaděče D 500 v Mariánských Horách,
ul. Novoveská - úsek 4 a 5” dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 20 
Přejmenování prostranství před kostelem Krista Krále 
  
Usnesení číslo: 00556/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s návrhem o přejmenování prostranství před kostelem Krista Krále z „náměstí Komunardů“
na „náměstí kardinála Tomáška“ 

  
2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,  
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 
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 Vyřizuje: Ing. Radim Smetana, T: 25.01.2023
 starosta městského obvodu Svinov 
  

 
RM_M 21 
Úprava rozpočtu roku 2023 
  
Usnesení číslo: 00557/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou 

  
2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) předloženého materiálu 

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

 
RM_M 22 
Uzavření Smlouvy č. 5211000031 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR 
  
Usnesení číslo: 00558/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s uzavřením smlouvy č. 5211000031 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na projekt „Parkoviště 
za radnicí – ul. Nivnická, Mariánské Hory“ v rámci Národního programu Životní prostředí, 
SC 1.5.E „Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí“ se Státním fondem životního 
prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729,
a to dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
2) žádá 

   
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, 
jako nositele projektu, o zajištění veškerých úkonů spojených s uzavřením smlouvy
č. 5211000031 a splnění podmínek smlouvy o dotaci dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu
s podmínkami Výzvy č. 10/2021 v rámci Národního programu Životní prostředí, SC 1.5.E 
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„Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí“ za předpokladu, že rada městského 
obvodu rozhodne kladně o uzavření smlouvy o poskytnutí podpory uvedené v bodě 1) tohoto 
usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Patrik Hujdus, T: 31.03.2023
 starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
  
3) ukládá 

  
městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky, 
jako nositeli projektu, zajištění veškerých úkonů spojených s podpisem Smlouvy č. 5211000031 
o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR a splnění podmínek této smlouvy 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Patrik Hujdus, T: 31.01.2023
 starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
  

 
RM_M 23 
Návrh na uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě a smlouvy o výpůjčce” pro stavbu „Rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace ul. Hollarova a Šubertova”, u kterých statutární 
město Ostrava provádí investiční činnost 
  
Usnesení číslo: 00559/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
uzavřít „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o výpůjčce” 
v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Hollarova a Šubertova”  

mezi vlastníkem pozemku: 
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 
IČO: 00001350  

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

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 24 
Zahájení přípravy projektu a podání žádosti o dotaci na projekt 
„Společenské centrum Zlatý jelen” v městském obvodě Stará Bělá 
  
Usnesení číslo: 00560/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci na projekt „Společenské centrum Zlatý jelen” 
v městském obvodě Stará Bělá ze Státního fondu podpory investic, programu Brownfieldy
dle nařízení vlády č. 496/2020 Sb., v platném znění  

  
2) žádá 

  
městský obvod Stará Bělá  
o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci a všech 
jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami pro poskytnutí 
dotace ze Státního fondu podpory investic, programu Brownfieldy dle nařízení vlády
č. 496/2020 Sb., v platném znění  

  
 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 31.01.2023
 starosta městského obvodu Stará Bělá 
  
3) žádá 

  
městský obvod Stará Bělá  
o zajištění spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 29.12.2023
 starosta městského obvodu Stará Bělá 
  

 
RM_M 25 
Úprava rozpočtu roku 2022 
  
Usnesení číslo: 00561/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 49/72 
  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 13.01.2023
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 26 
Poskytnutí účelových finančních prostředků městským obvodům 
na financování a zachování odborných pracovních pozic školních 
poradenských pracovišť pro rok 2023 na ZŠ a MŠ na území města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00562/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelových finančních prostředků městským obvodům na financování a zachování 
odborných pracovních pozic na ZŠ a MŠ na území města Ostravy pro rok 2023 dle důvodové 
zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

u statutárního města Ostrava 

snižují ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 140 

na § 3299, pol. 5901, ÚZ 445 o  7 481 tis. Kč                                                        

zvyšují neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody – výdaje 

ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 445 org. 502        o           620 tis. Kč 

                                                           org. 504         o        4 740 tis. Kč 
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                                                           org. 505         o        1 244 tis. Kč 

                                                           org. 507         o            70 tis. Kč 

                                                           org. 510         o          545 tis. Kč 

                                                           org. 516         o            82 tis. Kč 

                                                           org. 521         o            30 tis. Kč 
 

                                                           org. 522         o          150 tis. Kč  

                                      

u městských obvodů dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

zvyšují neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 445, org. 5xx celkem           o        7 481 tis. Kč         

zvyšují neinvestiční výdaje   

na § 311x, pol. 5331, ÚZ 445 celkem                          o        7 481 tis. Kč  
   

  
3) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2023
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 27 
Návrh přijmout dar vodovodního řadu, uzavřít darovací smlouvu s L.Š.
a smlouvy o zřízení služebnosti s fyzickými osobami, v k. ú. Antošovice, 
k. ú. Koblov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00563/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
přijmout dar vodovodního řadu PE 100 D 160 celkové délky 174,79 m (viz příloha č. 1 

předloženého materiálu), který byl vybudován v rámci stavby „ Vodovodní řad a přípojky
ul. Lopuchová, k. ú.  Antošovice, Koblov“ vše v k. ú. Antošovice, k. ú. Koblov, obec Ostrava, 
a uložen v pozemcích: 

-   parc. č. 200 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
-   parc. č. 1955/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
-   parc. č. 1938/9 - zahrada, 

-    parc. č. 1946/4 - zahrada, 
-    parc. č. 1955/4 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
-    parc. č. 2061/1 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s dárcem 
XXXXXXX XXXXXX, narozen roku XXXX 
bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXX 

  
2) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí - vodovodní řad 
PE 100 D 160 k pozemku: 
- parc. č. 1938/9 - zahrada, 
v k. ú. Koblov, obec Ostrava, v podílovém spoluvlastnictví: 

podíl 1/2 
XXX XXXXXXX, rok narození XXXX 
bydliště XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXX 
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podíl 1/4 
XXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX 
bydliště XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXX 

podíl 1/4 
XXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX 
bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXX 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

za podmínky, že statutární město Ostrava se stane vlastníkem vodovodního
řadu PE 100 D 160 na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  
3) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí - vodovodní
řad PE 100 D 160 k pozemku: 
- parc. č. 1946/4 - zahrada, 
v k. ú. Koblov, obec Ostrava, ve vlastnictví: 

XXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX 
bydliště XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

za podmínky, že statutární město Ostrava se stane vlastníkem vodovodního řadu PE 100 D 160 
na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  
 

RM_M 28 
Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo akce „Revitalizace 
Pustkoveckého údolí ( PD + AD + IČ )” 
  
Usnesení číslo: 00564/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 3360/2017/OI/VZKÚ ze dne 22.11.2017
mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451
a společností AGPOL s.r.o., Jungmanova 12/153, 779 00 Olomouc, IČO 28597044,
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kterým se upravuje doba plnění a platební podmínky v rámci přípravy stavby „Revitalizace 
Pustkoveckého údolí ( PD + AD + IČ )” dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 29 
Souhlas s odstraněním dešťové kanalizace, sítí elektronických 
komunikací, zpevněné plochy v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
a uzavření Dohody o plné moci se spol. Linkcity Czech Republic a.s. 
  
Usnesení číslo: 00565/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s odstraněním dešťové kanalizace délky 10,575 m, sítě elektronických komunikací
délky 25,66 m uložené v pozemku parc. č. 1942/12 a zpevněné plochy 57,18 m2, umístěné
na pozemku parc. č. 1948, oba pozemky jsou v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava v rozsahu 
uvedeném v příloze č. 1 předloženého materiálu, a to v rámci stavby „REZIDENCE STODOLNÍ 
OSTRAVA” 

  
2) rozhodla 

  
na straně zmocnitele o uzavření „Dohody o plné moci a dohody o odstranění stavby”
se zmocněncem Linkcity Czech Republic a.s. 
se sídlem Na Harfě 337/3, 190 00 Praha, IČO: 27071316 
 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 30 
Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti v nemovité věci v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00566/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s umístěním sídla společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., se sídlem Vítkovická 3335/15, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 02995832, 
do budovy č. p. 78, která je součástí pozemku parc. č. 115/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
umístěné na adrese: Střelniční č. p. 78, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 
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a to za podmínky, že společnost Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., v případě ukončení podnikání 
nebo podnájmu zajistí výmaz či změnu sídla společnosti v obchodním rejstříku 

  
 

RM_M 31 
Návrh Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací 
  
Usnesení číslo: 00567/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

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

  
 

RM_M 32 
Návrh na uzavření „Smluv o zřízení věcných břemen” v souvislosti
se stavbami „Odkanalizování jižní části Svinova” a „Rekonstrukce VO 
Ostrava-Zárubek” 
  
Usnesení číslo: 00568/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti
se stavbou „Odkanalizování jižní části Svinova” 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: 
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Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti
se stavbou „Rekonstrukce VO Ostrava-Zárubek” 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 

  
3) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek, T: 25.01.2023
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 33 
Návrh na uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Ostravské městské 
lesy a zeleň, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00569/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci náhradní výsadby a související následné péče, a to za cenu 
nejvýše přípustnou 1 917 207,30 Kč bez DPH se zhotovitelem: 
 
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava -
Zábřeh, IČO: 25816977, 
 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 34 
Návrh na trvalé odnětí plnění funkcí lesa částí pozemku v k. ú. 
Bobrovníky, obec Hlučín 
  
Usnesení číslo: 00570/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s trvalým odnětím plnění funkcí lesa 

částí pozemku parc. č. 487/1, lesní pozemek v k. ú. Bobrovníky, obec Hlučín, oddělené
dle geometrického plánu č. 906-110/2020, vyhotoveného pro k. ú. Bobrovníky, a to:  

- části nově označené jako pozemek parc. č. 487/3 o výměře 100 m2 

- části nově označené jako pozemek parc. č. 487/4 o výměře 206 m2 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu, 

za podmínky, že náklady spojené s trvalým odnětím plnění funkcí lesa ponese žadatel 

  
 

RM_M 35 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti do majetku města 
  
Usnesení číslo: 00571/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
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1) vydává 

    
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k nabytí: 
  
• pozemku parc. č. 837/36 v k. ú. Proskovice, pro městský obvod Proskovice  
  

  
2) schvaluje 

  
text odpovědi městskému obvodu Proskovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 36 
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: 00572/RM2226/11 

(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 20 441,00 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: 13.01.2023
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 37 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956, 
se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 30 Ostrava – Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 00573/RM2226/11 

(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 Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace,
IČO 70631956, se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 30 Ostrava – Zábřeh,
v celkové výši 213.655,00 Kč 

  
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: 13.01.2023
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 38 
Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního 
města Ostravy na rok 2023 v rámci dotačních programů na podporu 
sportu 
  
Usnesení číslo: 00574/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
92 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023
v rámci Programu na podporu tělovýchovy a sportu a Programu na podporu sportovních akcí
ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023 v rámci 
Programu na podporu tělovýchovy a sportu dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023 v rámci 
Programu na podporu tělovýchovy a sportu dle přílohy č. 5 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023 v rámci 
Programu na podporu sportovních akcí dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava na rok 2023 v rámci 
Programu na podporu sportovních akcí dle přílohy č. 6 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023 v rámci 
Programu na podporu významných sportovních klubů dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu 
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7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023 v rámci 
Programu na podporu sportovní infrastruktury dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
8) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023 v rámci 
Programu na podporu sportovní infrastruktury dle přílohy č. 7 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
9) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním 
městem Ostrava a příjemci účelových dotací dle bodu 2) tohoto usnesení dle přílohy č. 8
a důvodové zprávy předloženého materiálu, s příjemci účelových dotací dle bodu 4) tohoto 
usnesení dle přílohy č. 9 a důvodové zprávy předloženého materiálu, s příjemci účelových dotací 
dle bodu 6) tohoto usnesení dle přílohy č. 10 a důvodové zprávy předloženého materiálu,
a příjemci dle bodu 7) tohoto usnesení dle přílohy č. 11 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
10) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižují ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 161 
 na § 3419, pol. 5901, ÚZ 451 o 15 000 tis. Kč 
 na § 3419, pol. 5901, ÚZ 452 o 13 665 tis. Kč 
 na § 3419, pol. 5901, ÚZ 453 o 106 000 tis. Kč 
 na § 3419, pol. 5901, ÚZ 454 o 36 679 tis. Kč 
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zvyšují neinvestiční transfery na ORJ 161 
 na § 3419, pol. 5213, ÚZ 452 o 50 tis. Kč 
 na § 3419, pol. 5213, ÚZ 453 o 7 500 tis. Kč 
 na § 3419, pol. 5222, ÚZ 451 o 1 200 tis. Kč 
 na § 3419, pol. 5222, ÚZ 452 o 8 855 tis. Kč 
 na § 3419, pol. 5222, ÚZ 453 o 109 840 tis. Kč 
 na § 3419, pol. 5222, ÚZ 454 o 36 679 tis. Kč 

zvyšují investiční transfery na ORJ 161 
na § 3419, pol. 6322, ÚZ 451 o 7 220 tis. Kč 

  
11) ukládá 

   
náměstkovi primátora Mgr. Janu Dohnalovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) až 10) tohoto usnesení na jeho 
zasedání dne 25.01.2023 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Karel Plunder, Ph.D., MBA, T: 25.01.2023
 pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru sportu 
  

 
RM_M 39 
Souhlas s přípravou a podáním žádosti městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky o dotaci na zřízení dětské skupiny 
  
Usnesení číslo: 00575/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a podáním žádosti městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o dotaci 
v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus na zřízení dětské skupiny, dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

  
2) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky  
jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložení 
žádosti o dotaci a všech příloh dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 49 
v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus  

  
 Vyřizuje: Mgr. Patrik Hujdus, T: 30.06.2023
 starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 



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 62/72 
  

RM_M 40 
Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů QUADIENT IS 420,
v. č. 70822 a QUADIENT IS 440, v. č. 70799 
  
Usnesení číslo: 00576/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o provedení úhrady kreditu ve prospěch České pošty, s.p., Politických vězňů 909/4, 
225 99 Praha 1, IČO: 47114983, pro dálkové nastavení kreditu sloužícího k úhradě cen za služby 
s odesíláním (kreditováním) poštovních zásilek  

- ve výši 200 000 Kč pro frankovací stroj QUADIENT IS 420, v. č. 70822, 

- ve výši 500 000 Kč pro frankovací stroj QUADIENT IS 440, v. č. 70799, 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 41 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro Správu železnic, s.o. 
  
Usnesení číslo: 00577/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě -
zřízení, vedení, provozování, údržby přípojky 110 kV a přípojného optického kabelu v pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1286/2 - lesní pozemek 
v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO 70994234 
 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 42 
Návrh programu 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 25. ledna 2023 
  
Usnesení číslo: 00578/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat
ve středu 25. ledna 2023 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  
 

RM_M 43 
Zapojení Statutárního města Ostravy jako přidruženého partnera v rámci 
konsorcia U!REKA do připravovaného projektu VŠB – TUO 
  
Usnesení číslo: 00579/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
se zapojením statutárního města Ostravy jako přidruženého partnera konsorcia U!REKA
do připravovaného projektu VŠB – TUO v rámci výzvy Iniciativy evropských univerzit 
Erasmus+ bez finančního příspěvku dle důvodové zprávy a přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

   
Magistrátu města Ostravy – odboru školství a vzdělávání 
zajistit veškeré úkony spojené s rolí přidruženého partnera dle bodu 1) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, MBA, T: 31.12.2027
 vedoucí odboru školství a vzdělávání 
  

 
RM_M 44 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti a návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na část 
pozemku v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava s fyzickou osobou 
  
Usnesení číslo: 00580/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 
  
1) souhlasí 

  
v souladu s ustanovením § 184a, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s umístěním jednotné kanalizační přípojky 
včetně revizní šachty uložené v pozemku p. p. č. 495/1 - ostatní plocha v k. ú. Heřmanice, obec 
Ostrava v rámci realizace stavby „Novostavba bytového domu, včetně zajištění funkčnosti domu 
na pozemku p. č. st. 215, p. p. č. 396/22, p. p. č. 396/23, p. p. č. 396/4, v k. ú. Heřmanice”, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro investora: 

XXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

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

  
2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
evid. č. 2058/2022/MJ ze dne 1. 8. 2022 s budoucím oprávněným:  

XXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

uzavřít dodatek č. 1 k „Nájemní smlouvě” ev. č. 2043/2022/MJ ze dne 28. 7. 2022 na část 
pozemku p. p. č. 495/1, ost. plocha - silnice, o výměře 25,50 m2, v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava
s nájemcem 
 
XXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 
 
kterým se: 
- upravuje výše nájemného (z původní částky 90,- Kč/m2/rok, nyní na 100,- Kč/m2/rok) 
- doplňuje účel pronájmu (o vybudování a provozování jednotné kanalizační přípojky včetně 
revizní šachty v rámci realizace stavby „Novostavba bytového domu, včetně zajištění funkčnosti
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domu na pozemku p. č. st. 215, p. p. č. 396/22, p. p. č. 396/23, p. p. č. 396/4, v k. ú. Heřmanice”)
 
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 45 
Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby 
mezi statutárním městem Ostrava a společností 4SC s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00581/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s návrhem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby, jejímž předmětem je 
sjednání podmínek pro budoucí uzavření smlouvy o zřízení práva stavby k nemovitým věcem
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- k části pozemku parc. č. 4685/1 o výměře 1 904 m2, oddělená a nově označená jako pozemek 
parc. č. 4685/147 - orná půda 
- k části pozemku parc. č. 4685/119 o výměře 2 m2, oddělená a nově označená jako pozemek 
parc. č. 4685/148 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

dle geometrického plánu č. 5784-246/2021, zhotoveného R&M GEODATA s.r.o.
ze dne 17. 10. 2021,  
vše v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 

s 
4SC s.r.o.  
se sídlem: Ostrava - Poruba, Slavíkova 1748/13, PSČ 708 00 
IČO: 286 38 239 

dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové, 
náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi 
 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 25.01.2023
 vedoucí odboru majetkového 
  
 Vyřizuje: Mgr. Jiří Hudec, T: 25.01.2023
 pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka „Zpracování modelu veřejné hromadné dopravy 
Ostrava”, poř. č. 219/2022 
  
Usnesení číslo: 00582/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zhotovení modelu 
veřejné hromadné dopravy obsahující sčítání počtu cestujících veřejné dopravy na území 
statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

UDIMO, spol. s r.o. 
IČO: 44740069 
se sídlem: Sokolská třída 1204/8, 702 00 Ostrava 

za cenu nejvýše přípustnou 1.950.000,- Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 2 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na kácení dřevin v k. ú. Mošnov 
v režimu in-house 
  
Usnesení číslo: 00583/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v režimu in-house na kácení dřevin
na pozemcích parc. č. 813/55, 813/49, 813/30, 813/27, 813/19, 822/214, 822/215 a 822/216
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., za celkovou 
cenu v místě a čase obvyklou 415.250,- Kč bez DPH  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  
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2) zmocňuje 

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

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 20.01.2023
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Generel nakládání se srážkovými vodami”,
poř. č. 176/2022 
  
Usnesení číslo: 00584/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00077/RM2226/2 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky 
předložení dokladů a zjištění údajů o skutečných majitelích dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na vypracování Generelu nakládání
se srážkovými vodami na území města Ostravy, s účastníkem, který předložil svou nabídku
pod poř. č. 1: 

Společnost „SWECO + DHI + KONEKO”: 

Sweco Hydroprojekt a.s. (vedoucí společník) 
se sídlem: Praha 4, Táborská 31, PSČ 140 16 
IČO: 26475081 

DHI a.s. (2. společník) 
se sídlem: Praha 10, Na Vrších 1490/5, PSČ 100 00 
IČO: 64948200 

KONEKO, spol. s r.o. (3. společník) 
se sídlem: Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
IČO: 00577758 

za cenu nejvýše přípustnou 6.100.000 Kč bez DPH  
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RM_VZ 4 
Veřejná zakázka „Oprava kanalizace ul. Havláskova”, poř. č. 220/2022 
  
Usnesení číslo: 00585/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu
na realizaci stavby „Oprava kanalizace ul. Havláskova” v k. ú. Radvanice, obec Ostrava,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

SUBLAND-TECH s.r.o. 
se sídlem: Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice 
IČO: 28592611 

za cenu nejvýše přípustnou 771.534,40 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 5 
Návrh na zadání zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo
a smlouvy příkazní „Demolice komunikace IV. třídy, Vítkovice” 
(PD+AD+IČ) 
  
Usnesení číslo: 00586/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 
Demolice komunikace IV. třídy, Vítkovice (PD+AD+IČ) se zhotovitelem (příkazníkem) 
společností: 

STAV MORAVIA spol. s r.o., se sídlem Jirská 570/30, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 47977655

za cenu nejvýše přípustnou 220 000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 6 
Veřejná zakázka „Ostravský mrakodrap”, poř. č. 215/2021 
  
Usnesení číslo: 00587/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 08340/RM1822/128 
k usnesení č. 09687/RM1822/151 
k usnesení č. 2084/ZM1822/35 
  
Rada města 
 
 1) projednala 

  
sdělení vybraného dodavatele First Skyscraper s.r.o. ve veřejné zakázce „Ostravský mrakodrap” 
týkající se postupu před uzavřením smluv na veřejnou zakázku dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) schvaluje 

  
odpověď statutárního města Ostrava jakožto zadavatele ve veřejné zakázce „Ostravský 
mrakodrap” ke sdělení vybraného dodavatele First Skyscraper s.r.o. k dalšímu postupu
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
  

  
 

RM_VZ 7 
Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce „KONCERTNÍ HALA 
MĚSTA OSTRAVY – výběr zhotovitele stavby – Fáze 2“ a uveřejnění 
předběžného oznámení na veřejnou zakázku „Koncertní hala města 
Ostravy - výběr zhotovitele stavby – Fáze 2” 
  
Usnesení číslo: 00588/RM2226/11 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o zahájení předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce „KONCERTNÍ HALA MĚSTA 
OSTRAVY – výběr zhotovitele stavby – Fáze 2“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o mlčenlivosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, a to s účastníky 
předběžné tržní konzultace dle bodu 1) tohoto usnesení, kteří projeví zájem o poskytnutí 
projektové dokumentace k veřejné zakázce „KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY – výběr
zhotovitele stavby – Fáze 2“ 
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3) rozhodla 

  
o uveřejnění předběžného oznámení na veřejnou zakázku „Koncertní hala města Ostravy - výběr 
zhotovitele stavby – Fáze 2” ve Věstníku veřejných zakázek dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 

  
4) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci se společností CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní 
kancelář, IČO: 48118753, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, a to v návaznosti
na uzavřenou Smlouvy o poskytování právních služeb č. 0216/2022/OI/VZ ze dne 13.01.2022, 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení rady města č. 00428/RM2226/8
ze dne 13.12.2022, bod 1) 
 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) Chybné znění: 

  
rada města rozhodla 
o záměru města změnit smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ev. č. 2725/2021/MJ 
ze dne 30.11.2021, jejímž předmětem je dočasné užívání prostor sloužících k podnikání
ve 4. NP objektu na pozemku p. č. st. 454 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
č. p. 314, jiná stavba, a to: 
- místnost č. 431 o výměře 54,02 m2  
- místnost č. 432 o výměře 10,99 m2  
- místnost č. 433 o výměře 22,69 m2  
- místnost č. 434 o výměře 15,85 m2  
- místnost č. 435 o výměře 15,13 m2  
- místnost č. 436 o výměře 32,53 m2  
- místnost č. 437 o výměře 33,19 m2  
- místnost č. 438 o výměře 15,13 m2  
- místnost č. 439 o výměře 15,85 m2  
- místnost č. 440 o výměře 15,85 m2  
- místnost č. 441 o výměře 13,81 m2  
a prostor sloužících k podnikání ve 3. NP objektu na pozemku p. č. st. 454 - zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 314, jiná stavba, a to: 
- místnost č. 332 o výměře 22,69 m2  
- místnost č. 333 o výměře 15,85 m2  
- místnost č. 334 o výměře 15,13 m2  
- místnost č. 335 o výměře 32,53 m2  
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- místnost č. 336 o výměře 33,19 m2  

formou dodatku č. 1, 

kterým dojde k zúžení předmětu nájmu v čl. II. odst. a) o prostory sloužící k podnikání ve 3. NP 
objektu na pozemku p. č. st. 454 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 314, 
jiná stavba, a to: 
- místnost č. 332 o výměře 22,69 m2  
- místnost č. 334 o výměře 15,13 m2  
- místnost č. 335 o výměře 32,53 m2  

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) Správné znění: 

  
rada města rozhodla 
o záměru města změnit smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ev. č. 2757/2021/MJ 
ze dne 30.11.2021, jejímž předmětem je dočasné užívání prostor sloužících k podnikání
ve 4. NP objektu na pozemku p. č. st. 454 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
č. p. 314, jiná stavba, a to: 
- místnost č. 431 o výměře 54,02 m2  
- místnost č. 432 o výměře 10,99 m2  
- místnost č. 433 o výměře 22,69 m2  
- místnost č. 434 o výměře 15,85 m2  
- místnost č. 435 o výměře 15,13 m2  
- místnost č. 436 o výměře 32,53 m2  
- místnost č. 437 o výměře 33,19 m2  
- místnost č. 438 o výměře 15,13 m2  
- místnost č. 439 o výměře 15,85 m2  
- místnost č. 440 o výměře 15,85 m2  
- místnost č. 441 o výměře 13,81 m2  
a prostor sloužících k podnikání ve 3. NP objektu na pozemku p. č. st. 454 - zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 314, jiná stavba, a to: 
- místnost č. 332 o výměře 22,69 m2  
- místnost č. 333 o výměře 15,85 m2  
- místnost č. 334 o výměře 15,13 m2  
- místnost č. 335 o výměře 32,53 m2  
- místnost č. 336 o výměře 33,19 m2  

formou dodatku č. 1, 

kterým dojde k zúžení předmětu nájmu v čl. II. odst. a) o prostory sloužící k podnikání ve 3. NP 
objektu na pozemku p. č. st. 454 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 314, 
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jiná stavba, a to: 
- místnost č. 332 o výměře 22,69 m2  
- místnost č. 334 o výměře 15,13 m2  
- místnost č. 335 o výměře 32,53 m2  

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

 


