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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 17.01.2023 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00589/RM2226/12 RM_M 0 Schválení programu 12. schůze rady města konané 

dne 17.01.2023 

35 

00590/RM2226/12 RM_M 1 Rezignace Bc. Richarda Vereše na mandát člena 

Zastupitelstva města Ostravy 

28 

00591/RM2226/12 RM_M 2 Návrh přijmout budoucí dar - světelné signalizační 

zařízení křižovatky č. 2005 Orlovská x Betonářská, 

včetně koordinačního kabelu v k.ú. Hrušov a v k.ú. 

Muglinov, obec Ostrava a uzavření smlouvy                  

o budoucí smlouvě darovací s H-Zone, s.r.o. 

08 

00592/RM2226/12 RM_M 3 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

Českému svazu bojovníků za svobodu, z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2023 

01 

00593/RM2226/12 RM_M 4 Souhlas s přípravou a podáním žádosti o dotaci               

z dotačního programu Podpora dobrovolných 

aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní 

Agendy 21 projekt Podpora místní Agendy 21 – 

udržitelný a komunitní život v Porubě III. 

50 

00594/RM2226/12 RM_M 5 Návrh na poskytnutí/neposkytnutí účelových 

investičních dotací z rozpočtu statutárního města 

Ostravy a uzavření veřejnoprávních smluv                    

o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

05 

00595/RM2226/12 RM_M 6 Zrušení odborné pracovní skupiny “Projektový tým 

EIB” a odborné pracovní skupiny pro optimalizaci 

řízení městských společností a organizací 

07 

00596/RM2226/12 RM_M 7 Přijetí finančního daru do Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním ovzduší od společnosti TAMEH 

Czech s.r.o. 

80 

00597/RM2226/12 RM_M 8 Povolení výjimky ze stavební uzávěry vymezené 

kolem opuštěného důlního díla „Kutací jáma č. 9“ 

v k. ú. Muglinov 

89 

00598/RM2226/12 RM_M 9 Smlouva o nájmu nebytových prostor                       

mezi Střediskem volného času, Ostrava - Moravská 

Ostrava, p.o. a organizací The Ostrava International 

School s.r.o. 

42 

00599/RM2226/12 RM_M 10 Návrh na úpravu znění Smlouvy o spolupráci                

se společností Heimstaden Czech s.r.o. za účelem 

spolupráce v projektu Rozvoj sociálního bydlení  

ve městě Ostrava 

86 

00600/RM2226/12 RM_M 11 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

pro budoucí oprávněné Vodafone Czech Republic 

a.s. a T-Mobile Czech Republic a.s. 

 

08 
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00601/RM2226/12 RM_M 12 Návrh na odejmutí pozemku městskému obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky a svěření pozemků 

městskému obvodu Nová Bělá 

08 

00602/RM2226/12 RM_M 13 Souhlas s odstraněním jednotné kanalizace                       

v k.ú. Poruba, obec Ostrava a uzavření Dohody                

o plné moci se spol. PERSEMPRE, s.r.o. 

08 

00603/RM2226/12 RM_M 14 Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE 

ARÉNA, a.s., o uzavření dodatku ke smlouvě                

o poskytnutí účelové dotace na Pořízení 

zobrazovacích zařízení pro Městský stadion 

45 

00604/RM2226/12 RM_M 15 Pověření člena Zastupitelstva města Ostravy pana 

Mgr. Jiřího Jurečka k přijímání projevu vůle 

snoubenců, že spolu vstupují do manželství,               

a stanovení užívání závěsného odznaku se státním 

znakem České republiky při významných 

příležitostech a občanských obřadech ve správním 

obvodu statutárního města Ostravy tímto členem 

zastupitelstva města 

21 

00605/RM2226/12 RM_M 16 Informace o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů 

členů zastupitelstva města vznesených                       

na 3. zasedání dne 07.12.2022 

28 

00606/RM2226/12 RM_M 17 Úprava rozpočtu 07 

00607/RM2226/12 RM_M 18 Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření 

SMO (bez městských obvodů) a orgánu města, 

Městské policie Ostrava, za rok 2022 a organizační 

zabezpečení hodnocení činnosti a hospodaření 

příspěvkových organizací zařízených 

zastupitelstvem města za rok 2022 

07 

00608/RM2226/12 RM_M 19 Návrh na uzavření dodatku č. 3 k rámcové dohodě 

na dodávku kancelářského papíru s náhradním 

plněním 

84 

00609/RM2226/12 RM_M 20 Návrh na změnu členství v orgánech obchodních 

společností s majetkovou účastí statutárního města 

Ostravy 

07 

00610/RM2226/12 RM_M 21 Návrh na souhlas s umístěním vedení NN                        

a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného 

břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

00611/RM2226/12 RM_M 22 Objednávka na obměnu a instalaci 2 kusů 

portálových kamer v lokalitě křižovatky                      

17. listopadu x Opavská a opravu vedení v lokalitě 

křižovatky ul. Rudná x rampa Místecká B. 

83 

00612/RM2226/12 RM_M 23 Zapojení do soutěže “Do práce na kole” 2023 80 

00613/RM2226/12 RM_M 24 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc             

v k.ú. Heřmanice a návrh na záměr města směnit 

nemovité věci v k.ú. Koblov - obec Ostrava 

 

08 
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00614/RM2226/12 RM_M 25 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 

00615/RM2226/12 RM_M 26 Návrh koupit vodovodní řad, uzavřít kupní 

smlouvu se spol. Ostrava Development s.r.o.,              

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

00616/RM2226/12 RM_M 27 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy        

o zřízení služebnosti pro oprávněné Vodafone 

Czech Republic a.s. a CETIN a.s. 

08 

00617/RM2226/12 RM_M 28 Návrh na odejmutí majetku ze svěření městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, mostní objekt 

- lávka OV 121 L přes vodní příkop na účelové 

komunikaci vedoucí z ul. Novinářská                      

k autobusovým zastávkám na ul. Mariánskohorská 

(směr Poruba) v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava a převzetí do majetku statutárního města 

Ostravy 

08 

00618/RM2226/12 RM_M 29 Návrh na souhlas s umístěním stavebních               

a inženýrských objektů do pozemků ve vlastnictví 

SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 

nájemní smlouvy se společností Lidl Česká 

republika v.o.s. 

08 

00619/RM2226/12 RM_M 30 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě                 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene                 

pro společnost GasNet, s.r.o. 

08 

00620/RM2226/12 RM_M 31 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě 

s předkupním právem a zákazem zcizení                      

ev.č. 1063/2021/MJ ze dne 18. 3. 2021 ve znění 

dodatku č. 1 

08 

00621/RM2226/12 RM_M 32 Zahájení přípravy a podání žádosti o podporu                

pro projekt „Práce s nadanými žáky“ v rámci 

projektu Erasmus+ 

91 

00622/RM2226/12 RM_M 33 Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních 

účelových dotací pro rok 2023 a neinvestičních 

příspěvků a transferů pro rok 2023 v oblasti kultury 

z rozpočtu statutárního města Ostrava 

60 

00623/RM2226/12 RM_M 34 Financování akcí pro Městskou nemocnici Ostrava, 

p.o. z rozpočtu statutárního města Ostrava -                    

z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 

05 

00624/RM2226/12 RM_M 35 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se ruší                   

a nahrazuje OZV o nočním klidu 

 

 

 

 

21 



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 5/64  
  

00625/RM2226/12 RM_M 36 Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních 

účelových dotací pro rok 2023 a víceletých 

neinvestičních účelových dotací na období 2023-

2026 v oblastech sociální péče a protidrogové 

prevence 

86 

00626/RM2226/12 RM_M 37 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 0529/2022/OI/VZ ze dne 16.2.2022 pro stavbu: 

„Obnovení koryta DVT Muglinovský potok“ 

05 

00627/RM2226/12 RM_M 38 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy               

pro rok 2023 v oblasti rodinná politika 

60 

00628/RM2226/12 RM_M 39 Žádost ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh – „Učíme se              

v přírodě II“ o poskytnutí finančních prostředků      

z Fondu životního prostředí města Ostravy 

80 

00629/RM2226/12 RM_M 40 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru             

do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace,     IČO 

00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 

Ostrava - Moravská Ostrava 

40 

00630/RM2226/12 RM_M 41 Poskytnutí účelových investičních příspěvků 

příspěvkovým organizacím města v oblasti kultury 

87 

00631/RM2226/12 RM_M 43 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitosti svěřené městskému obvodu 

89 

00632/RM2226/12 RM_M 44 Udělení titulu “Talent roku” a poskytnutí ceny  

100 tis. Kč každému z oceněných studentů 

60 

00633/RM2226/12 RM_M 45 Schválení přípravy projektů v rámci aktivity: 

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou 

dopravu ke spolufinancování v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu 

IROP 2021-2027 v souladu s Integrovanou 

teritoriální strategií ostravské metropolitní oblasti 

38 

00634/RM2226/12 RM_M 46 Návrh na souhlas s odstraněním stavebních                  

a inženýrských objektů v pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy pro společnost 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

08 

00635/RM2226/12 RM_M 47 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 

ev. č. 0524/2022/MJ 

08 

00636/RM2226/12 RM_M 48 Návrh na záměr města prodat nemovité věci                 

v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 

08 

00637/RM2226/12 RM_M 49 Návrh na jmenování člena dozorčí rady Renarkon, 

o. p. s. 

28 

00638/RM2226/12 RM_M 50 Návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo 

v rámci stavby „Revitalizace okolí řeky Ostravice 

(Havlíčkovo nábřeží): Stavba č. 3“ 
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00639/RM2226/12 RM_M 51 Návrh na záměr města prodat soubor věcí               

v k.ú. Spálov, obec Spálov, návrh na uzavření 

dodatku č. 12 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014 

právnické osoby Středisko volného času, Ostrava-

Moravská Ostrava, příspěvková organizace 

08 

00640/RM2226/12 RM_M 52 Návrh na uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy                   

o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění 

dopravní obslužnosti městskou hromadnou 

dopravou mezi SMO a obcemi/městy 

09 

00641/RM2226/12 RM_M 53 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace                       

v dotačním programu “Zachování a obnova 

historických hodnot I” pro projekt “Obnova 

Památníku Rudé armády v Komenského sadech” 

50 

00642/RM2226/12 RM_M 54 Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvách 

budoucích a Dohody o omezení předkupního práva 

vlastníka k právu stavby pro realizaci projektu 

“Městečko bezpečí” 

08 

00643/RM2226/12 RM_M 55 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku  

v k. ú. Svinov, obec Ostrava a návrh na záměr 

pronájmu částí pozemku v k. ú. Muglinov, obec 

Ostrava 

08 

00644/RM2226/12 RM_M 56 Návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke Kupní smlouvě 

ev. č. 3155/2020/MJ ve znění Dodatků č. 1 - 4         

se společností Industrial Center CR 10 s.r.o. Návrh 

na uzavření Memoranda o spolupráci se společností 

Panattoni Czech Republic Development s.r.o. 

08 

00645/RM2226/12 RM_MZP 1 Informace odboru interního auditu a kontroly 

Magistrátu města Ostravy o výsledcích finančních 

kontrol za rok 2022 

02 

00646/RM2226/12 RM_MZP 2 Roční zpráva o výsledcích interního auditu 

Magistrátu města Ostravy za rok 2022 

02 

00647/RM2226/12 RM_VZ 1 Návrh na uzavření servisní smlouvy 84 

00648/RM2226/12 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Veletrh MIPIM 2023 - catering”, 

poř. č. 005/2023 

38 

00649/RM2226/12 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu                    

a kanalizace ul. Pflegrova”, poř. č. 233/2022 

05 

00650/RM2226/12 RM_VZ 4 Přístup do právního informačního systému Beck-

online na období od 03/2023 do 02/2024 

84 

00651/RM2226/12 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Zpevnění svahu                           

na ul. 26. dubna”, poř. č. 175/2022 

05 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 42 Návrh na souhlas s umístěním stavby v k.ú. 

Muglinov, obec Ostrava “Multifunkční dům 

Muglinov”, pro městský obvod Slezská Ostrava 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 12. schůze rady města konané dne 17.01.2023 
  
Usnesení číslo: 00589/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 12. schůze rady města konané dne 17.01.2023 

  

 
RM_M 1 
Rezignace Bc. Richarda Vereše na mandát člena Zastupitelstva města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00590/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o rezignaci Bc. Richarda Vereše, na mandát člena zastupitelstva města, dle důvodové 

zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
předat osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva města prof. Ing. Robertu               

Čepovi, Ph.D., nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX 

XXXXXXX, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 2 
Návrh přijmout budoucí dar - světelné signalizační zařízení křižovatky  
č. 2005 Orlovská x Betonářská, včetně koordinačního kabelu                 
v k.ú. Hrušov a v k.ú. Muglinov, obec Ostrava a uzavření smlouvy             
o   budoucí smlouvě darovací s H-Zone, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00591/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  přijetí budoucího daru - Světelné signalizační zařízení křižovatky č. 2005  ul.  Orlovská  x                
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ul. Betonářská  a  Koordinační kabel umožňující propojení světleného signalizačního zařízení  

v k.ú. Hrušov a v k.ú Muglinov, obec Ostrava ( viz příloha č. 2 předloženého  materiálu) 

od budoucího dárce 

H-Zone, s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 834/17, Nové Město, 110 00 Praha 1,                       

IČO 27411842 

a o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 3 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Českému svazu 
bojovníků za svobodu, z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 
2023 
  
Usnesení číslo: 00592/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 

50.000,- Kč Českému svazu bojovníků za svobodu, se sídlem Legerova 1854/22, PSČ 120 00 

Praha  -  ové  Město,  IČO: 00442755,  na  úhradu  nájmu  a  dalších  služeb  spojených   

s užíváním kancelářských prostor v roce 2023  Oblastním výborem Českého svazu bojovníků  

za svobodu gen. Mikuláše Končického  Ostrava,  náměstí Svatopluka Čecha 732/1,                 

702 00 Ostrava - Přívoz 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy  mezi  statutárním městem Ostrava,  Prokešovo nám. 8,                

729 30 Ostrava, IČO: 00845451,  a Českým svazem bojovníků za svobodu, se sídlem 

Legerova 1854/22, PSČ 120 00 Praha - Nové Město, IČO: 00442755, dle přílohy  č. 2 

předloženého materiálu 
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RM_M 4 
Souhlas s přípravou a podáním žádosti o dotaci z dotačního programu 
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní 
Agendy 21 projekt Podpora místní Agendy 21 – udržitelný a komunitní 
život v Porubě III. 
  
Usnesení číslo: 00593/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu Podpora místní Agendy 21 – udržitelný a komunitní život v Porubě 

III. ke spolufinancování z dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti 

udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 vyhlášeného Moravskoslezským krajem 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt Podpora místní Agendy 21 – udržitelný a komunitní život 

v Porubě III. z dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje 

a místní Agendy 21 vyhlášeného Moravskoslezským krajem 

  

3) žádá 

  
městský obvod Poruba 

jako nositele projektu o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt  

dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami dotačního programu Podpora 

dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 v případě, že rada 

městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 2) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 20.01.2023 

 starostka městského obvodu Poruba 

  
4) žádá 

  
městský obvod Poruba  

o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) a 2) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 20.01.2023 

 starostka městského obvodu Poruba 
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RM_M 5 
Návrh na poskytnutí/neposkytnutí účelových investičních dotací               
z rozpočtu statutárního města Ostravy a uzavření veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00594/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci Výzvy 

č. 1 na podporu projektů z Dotačního programu na podporu realizace splaškových kanalizačních 

přípojek napojených na nově vybudovanou oddílnou kanalizaci v rámci rušení volných výustí 

na roky 2022 - 2025 žadatelům o dotaci uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu, a to  

ve výši dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu statutárního 

města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a žadateli o dotaci dle přílohy č. 1                    

a 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o neposkytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci Výzvy 

č. 1 na podporu projektů z Dotačního programu na podporu realizace splaškových kanalizačních 

přípojek napojených na nově vybudovanou oddílnou kanalizaci v rámci rušení volných výustí 

na roky 2022 - 2025 žadateli o dotaci uvedenému v příloze č. 2 předloženého materiálu, a to             

ve výši dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy   

v rámci Výzvy č. 1 na podporu projektů z Dotačního programu na podporu realizace splaškových 

kanalizačních přípojek napojených na nově vybudovanou oddílnou kanalizaci                            

v rámci rušení volných výustí na roky 2022 - 2025 žadatelům o dotaci uvedeným v příloze              

č. 3 předloženého materiálu, a to ve výši dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové investiční dotace                     

z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a žadateli o dotaci               

dle přílohy č. 3 a 4 předloženého materiálu 

  

6) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 4) a 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek, T: 25.01.2023 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 6 
Zrušení odborné pracovní skupiny “Projektový tým EIB” a odborné 
pracovní skupiny pro optimalizaci řízení městských společností                
a organizací 
  
Usnesení číslo: 00595/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) ruší 

  
odbornou pracovní skupinu rady města “Projektový tým EIB” zřízenou usnesením RM číslo 

7146/92 ze dne 7.4.2009 

a 

odbornou pracovní skupinu rady města pro optimalizaci řízení městských společností               

a organizací zřízenou usnesením RM číslo 585/RM1418/11 ze dne 10.2.2015 

  

 
RM_M 7 
Přijetí finančního daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 
od společnosti TAMEH Czech s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00596/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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na straně obdarovaného o přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 

200 000,- Kč od právnické osoby TAMEH Czech s.r.o.; se sídlem: Vratimovská 

689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava; IČO: 28615425, dle důvodové zprávy a o uzavření darovací 

smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 8 
Povolení výjimky ze stavební uzávěry vymezené kolem opuštěného 
důlního díla „Kutací jáma č. 9“ v k. ú. Muglinov 
  
Usnesení číslo: 00597/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti ve stavební uzávěře stanovené územním 

rozhodnutím č. 47/07-změna vydaným Magistrátem města Ostravy, odborem stavebně správním 

dne 22.03.2007 pod č.j. Správ/ÚSŘ/2131-3/06/Chu-R pro území vymezené bezpečnostním 

pásmem opuštěného důlního díla „Kutací jáma č. 9“ v k. ú. Muglinov, a to za účelem umístění  

a realizace stavebního záměru „Novostavba rodinného domu, zpevněných ploch a přípojek IS  

v k. ú. Muglinov“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 9 
Smlouva o nájmu nebytových prostor mezi Střediskem volného času, 
Ostrava - Moravská Ostrava, p.o. a organizací The Ostrava International 
School s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00598/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro právnickou osobu Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO: 75080559, předchozí souhlas s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových 

prostor, a to v části budovy č.p. 2925 na adrese Ostrčilova 19/2925 v Ostravě - Moravské 

Ostravě, za účelem provozování vzdělávacích aktivit, s organizací The Ostrava International 

School s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, 702 00 Moravská Ostrava, IČO: 02815303, v souladu 

se směrnicí č. 1/2017 “Zásady vztahů orgánů města k příspěvkovým organizacím zřízeným 

zastupitelstvem města Ostravy”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 10 
Návrh na úpravu znění Smlouvy o spolupráci se společností Heimstaden 
Czech s.r.o. za účelem spolupráce v projektu Rozvoj sociálního bydlení 
ve městě Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00599/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 00486/RM2226/9 
k usnesení č. 00018/RM2226/1 
  
Rada města 

  
1) ruší 

  
své usnesení č. 00486/RM2226/9 ze dne 20.12.2022 z důvodů dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava 

(reg. č. CZ.03.02.01/00/22_007/0000081) mezi statutárním městem Ostrava, IČO 00845451,  

se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava a společností Heimstaden Czech s.r.o.,  

IČO 05253268, se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava ve znění            

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti pro budoucí oprávněné Vodafone Czech 
Republic a.s. a T-Mobile Czech Republic a.s. 
  
Usnesení číslo: 00600/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

   

s umístěním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

  

- parc. č. 76/3 - zastavěná plocha a nádvoří, 

- parc. č. 80 - ostatní plocha, zeleň 

- parc. č. 81/1 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc. č. 81/2 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc. č. 4237 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro: 

  

Vodafone Czech Republic a.s. 

náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001 

  

v rámci stavby „Polyfunkční dům Vaclaw na Kostelním náměstí v Moravské Ostravě”   

  

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

  

2) rozhodla 

   

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

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích: 

  

- parc. č. 76/3 - zastavěná plocha a nádvoří, 

- parc. č. 80 - ostatní plocha, zeleň 

- parc. č. 81/1 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc. č. 81/2 - ostatní plocha, zeleň, 

- parc. č. 4237 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

  

s budoucím oprávněným: 

Vodafone Czech Republic a.s. 

náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001 

  

a investorem: 

Areál Kostelní s.r.o. 

Lihovarská 689/40a, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO: 075 75 777 

  

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 12 
Návrh na odejmutí pozemku městskému obvodu Mariánské Hory                
a Hulváky a svěření pozemků městskému obvodu Nová Bělá 
  
Usnesení číslo: 00601/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o odejmutí pozemku p.p.č. 356/4 - ostatní plocha, v k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec 

Ostrava ze svěření městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky v souladu s ustanovením                

§ 132 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Bělá dle čl. 9 

odst. 1 písm b) Obecně závazné vyhlášky č. 10/2022, Statut města Ostravy, v platném 

znění pozemky:  

parc.č. 750/2 - trvalý travní porost, 

parc.č. 752/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 752/3 - trvalý travní porost, 

parc.č. 770/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 770/2 - vodní plocha, 

parc.č. 770/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

vše v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Bělá dle čl. 9 odst. 1  

písm b) Obecně závazné vyhlášky č. 10/2022, Statut města Ostravy, v platném znění pozemky:  

parc.č. 750/2 - trvalý travní porost, 

parc.č. 752/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 752/3 - trvalý travní porost, 

parc.č. 770/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc.č. 770/2 - vodní plocha, 

parc.č. 770/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

vše v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 25.01.2023 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 13 
Souhlas s odstraněním jednotné kanalizace v k.ú. Poruba, obec Ostrava 
a uzavření Dohody o plné moci se spol. PERSEMPRE, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00602/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s odstraněním jednotné kanalizace DN 400 délky 10,2 m, uložené v pozemcích  parc. č. 2981/2  

a parc. č. 898/16, oba pozemky jsou v k.ú. Poruba, obec Ostrava v rozsahu uvedeném v příloze 

č. 1  předloženého materiálu, a to v rámci stavby “Novostavba bytových domů Jižní svahy včetně 

odstranění kanalizace” 

  

2) rozhodla 

  
na straně zmocnitele o uzavření “Dohody o plné moci a dohody o odstranění stavby”                     

se zmocněncem PERSEMPRE, s.r.o. 

se sídlem Českobratrská 1455/63, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 085 08 054 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o uzavření 
dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace na Pořízení 
zobrazovacích zařízení pro Městský stadion 
  
Usnesení číslo: 00603/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
45 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace               

z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 1860/2022/ŠaS mezi statutárním městem Ostravou 

a obchodní společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 

IČO 25911368, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Janu Dohnalovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Karel Plunder, Ph.D., MBA, T: 25.01.2023 

 pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru sportu 

  
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 15 
Pověření člena Zastupitelstva města Ostravy pana Mgr. Jiřího Jurečka  
k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství,             
a stanovení užívání závěsného odznaku se státním znakem České 
republiky při významných příležitostech a občanských obřadech              
ve správním obvodu statutárního města Ostravy tímto členem 
zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 00604/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) pověřuje 

  
pana Mgr. Jiřího Jurečka, člena Zastupitelstva města Ostravy, k přijímání projevu vůle,                   

že snoubenci spolu vstupují do manželství ve správním obvodu statutárního města Ostravy,                

v souladu s ust. § 658 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, ve spojení s ust. § 11a odst. 1 písm. c) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu              

a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

  

2) stanoví 

  
aby v souladu s ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, člen Zastupitelstva města Ostravy pan Mgr. Jiří Jureček, užíval               

při významných příležitostech a občanských obřadech ve správním obvodu statutárního města 

Ostravy závěsný odznak se státním znakem České republiky 

  

 
RM_M 16 
Informace o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů zastupitelstva 
města vznesených na 3. zasedání dne 07.12.2022 
  
Usnesení číslo: 00605/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

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

na 3. zasedání zastupitelstva města dne 07.12.2022 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města informaci dle bodu 1) tohoto 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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 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 25.01.2023 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 17 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 00606/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků ve výši 10 048 123,08 Kč městskému obvodu Ostrava-Jih na 

předfinancování a spolufinancování projektu REPLACE - Zeleň místo betonu dle bodu C.3. 

důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro Knihovnu města Ostravy, 

příspěvkovou organizaci ve výši 1 375 000 Kč na zabezpečení výkonu regionálních funkcí 

knihoven na rok 2023 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2023 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 18 
Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření SMO (bez městských 
obvodů) a orgánu města, Městské policie Ostrava, za rok 2022                        
a organizační zabezpečení hodnocení činnosti a hospodaření 
příspěvkových organizací zařízených zastupitelstvem města za rok 2022 
  
Usnesení číslo: 00607/RM2226/12 

(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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Rada města 

  
1) schvaluje 

  
organizační zabezpečení hodnocení hospodaření SMO (bez městských obvodů) a orgánu města, 

Městské policie Ostrava, za rok 2022 a organizační zabezpečení hodnocení činnosti              

a hospodaření příspěvkových organizací zřízených zastupitelstvem města za rok 2022 

  

2) ukládá 

  
a) vedoucím odborů, řediteli Městské policie Ostrava a řediteli Územního odboru HZS MSK 

Ostrava 

- předložit rozpočtovému oddělení OFR přehled úprav rozpočtu a komentované hodnocení 

plnění rozpočtu příjmů a výdajů ve své gesci za hodnocené období do 24.02.2023 

b) ředitelům příspěvkových organizací 

- předat odvětvovým odborům podklady k finančnímu vypořádání k 31.12.2022 státních                

a krajských dotací dle uzavřených smluv nebo vydaných rozhodnutí a termínů Krajského úřadu 

MSK a příspěvků z rozpočtu zřizovatele do 20.01.2023 

- zajistit předání “Zprávy o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2022” vždy               

7 pracovních dnů před termínem konání hodnocení hospodaření a činnosti všem členům 

hodnotící komise 

c) vedoucím odvětvových odborů 

- předat rozpočtovému oddělení OFR přehled vyúčtování dotací poskytnutých příslušným 

obchodním společnostem a obecně prospěšným společnostem a jejich předpokládané čerpání,  

a to do 24.02.2023 

- zajistit zpracování zápisu z konaného hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových 

organizací za rok 2022 a spolupracovat s odborem financí a rozpočtu při zapracování výsledků 

tohoto hodnocení do “Závěrečného účtu statutárního města Ostravy za rok 2022 (bez městských 

obvodů)” 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 21.06.2023 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

a) zpracovat časový harmonogram zasedání hodnotících komisí a jejich složení a předložit               

jej ke schválení radě města nejpozději do 28.02.2023 

b) koordinovat s příslušnými odvětvovými odbory termíny a účast členů hodnotících komisí   

na hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2022 v případě požadovaných změn 



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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c) rozeslat odvětvovým odborům tabulkovou část dle přílohy č. 1 a pokyny ke komentáři             

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu do 03.02.2023 

d) zpracovat finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem, státními finančními aktivy                 

a krajským úřadem za rok 2022 prostřednictvím Krajského úřadu MSK v termínech stanovených 

vyhláškami Ministerstva financí ČR 

e) zpracovat finanční vypořádání s městskými obvody a příspěvkovými organizacemi 

do 14.02.2023 

f) zkompletovat výsledky hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí statutárního 

města Ostravy do 12.05.2023 

g) zpracovat Závěrečný účet statutárního města Ostravy za rok 2022 (bez městských obvodů)   

a předložit jej radě města k projednání dne 06.06.2023 a zastupitelstvu města dne 21.06.2023 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 21.06.2023 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 19 
Návrh na uzavření dodatku č. 3 k rámcové dohodě na dodávku 
kancelářského papíru s náhradním plněním 
  
Usnesení číslo: 00608/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 3 k Rámcové dohodě č. 2029/2022/HS/VZ dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu na dodávky kancelářského papíru s náhradním plněním z důvodů dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu se společností: 

SMERO, spol. s r.o. 

IČO: 25527886 

se sídlem: Odbojářů 695, 664 61 Rajhrad  

  

 
 
 



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 21/64  
  

RM_M 20 
Návrh na změnu členství v orgánech obchodních společností                   
s majetkovou účastí statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00609/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

projednat uplynutí funkčního období člena představenstva obchodní společnosti Garáže Ostrava, 

a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 1167/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,                         

IČO: 25360817, XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, 

bytem XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX, dnem 09.05.2023 

  

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 představenstva obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 

1167/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25360817, XXXXX XXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

projednat uplynutí funkčního období členů představenstva obchodní společnosti Ostravské 

vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,  

IČO: 45193673, dnem 06.06.2023, a to: 

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

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX bytem XXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

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



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 XXXXXXXXX XXXXX 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 Ostravy 

do  představenstva obchodní společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 

3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193673, a to: 

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

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

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

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

projednat uplynutí funkčního období členů dozorčí rady obchodní společnosti Ostravské 

vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,  

IČO: 45193673, dnem 06.06.2023, a to: 

XXXX XXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXX 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 Ostravy do  dozorčí rady 

obchodní společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 3114/28, 



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 
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Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193673, a to: 

XXXX XXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

XXXX XXXXXX XXXXXX, nar. 2XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

7) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

uložit delegovaným zástupcům statutárního města Ostravy na valných hromadách obchodních 

společností hlasovat dle bodů 1) až 6) tohoto usnesení 

  

8) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Miroslavu Svozilovi 

předložit návrh dle bodů 1) až 7) tohoto usnesení k projednání a rozhodnutí zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 25.01.2023 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 21 
Návrh na souhlas s umístěním vedení NN a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného 
břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy,              
pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00610/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním nadzemního vedení NN 0,4 kV na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1190 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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



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 rámci stavby “Ostrava-Stará Bělá 951/1, NN” 

dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu za podmínky, že bude 

uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uvedená v bodě 2) tohoto usnesení 

  

2) rozhodla 

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

a provozování nadzemního vedení NN 0,4 kV k pozemku: 

parc. č. 1190 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  

3) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 1946/115 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 1946/116 - ostatní plocha, zeleň  

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Objednávka na obměnu a instalaci 2 kusů portálových kamer v lokalitě 
křižovatky 17. listopadu x Opavská a opravu vedení v lokalitě křižovatky 
ul. Rudná x rampa Místecká B. 
  
Usnesení číslo: 00611/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
 



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 
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o vystavení objednávky na obměnu a instalaci 2 kusů portálových kamer v lokalitě křižovatky 

17. listopadu x Opavská a opravu vedení v lokalitě křižovatky ul. Rudná x rampa Místecka B    

za celkovou cenu 163 998,00 Kč bez DPH vůči společnosti OVANET a.s., se sídlem 

Hájkova1100/13, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO 25857568 dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

podepsat objednávku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 31.01.2023 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_M 23 
Zapojení do soutěže “Do práce na kole” 2023 
  
Usnesení číslo: 00612/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zapojení statutárního města Ostravy do soutěže “Do práce na kole” v květnové výzvě 2023 

  

2) ukládá 

  
odboru ochrany životního prostředí 

zabezpečit realizaci akce “Do práce na kole” 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 30.06.2023 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
3) rozhodla 

  
na straně statutárního města Ostravy o uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci kampaně  

“Do práce na kole” 2023 s právnickou osobou: Auto*Mat, z.s., IČO: 22670319, se sídlem 

Slezská 2033/11, 120 00 Praha 2 a o poskytnutí podílu na náklady kampaně v celkové výši                

42 350 Kč s DPH dle přílohy č. 1,2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 
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na straně statutárního města Ostravy o uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů                   

s právnickou osobou: Auto*Mat, z.s., IČO: 22670319, se sídlem Slezská 2033/11,                        

120 00 Praha 2 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 24 
Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice a návrh 
na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Koblov - obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00613/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava,                    

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřena městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- část pozemku p.p.č. 337/50, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 22 m2, oddělena a nově 

označena jako pozemek p.p.č. 337/167, ost. plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu                   

č. 2318-29/2019  

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit části nemovitých věcí v k.ú. Koblov, obec Ostrava, a to: 

- část pozemku p.p.č. 1394/1, orná půda, o výměře 312 m2, oddělena a nově označena jako 

pozemek p.p.č. 1394/6, orná půda, dle geometrického plánu č. 1482-21/2022, který je přílohou 

č. 2/2 předloženého materiálu, ve vlastnictví fyzické osoby  

za  

- část pozemku p.p.č. 1874/3, ost. plocha, manipulační plocha, o výměře cca 536 m2 dle snímku, 

který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

svěřena MOb Slezská Ostrava 

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

  

3) ukládá 
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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 25 
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: 00614/RM2226/12 

(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                   

19 310,00 Kč 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru a k uzavření 

darovací smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 20.01.2023 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 26 
Návrh koupit vodovodní řad, uzavřít kupní smlouvu se spol. Ostrava 
Development s.r.o., v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00615/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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koupit vodovodní řad PE D 90 v celkové délce 60,56 m dle přílohy č. 1 A předloženého 

materiálu, vše vybudováno v rámci stavby „Novostavba 7 řadových rodinných domů,                  

ul. Občanská, Slezská Ostrava“ a uloženo v pozemcích v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,            

a to: 

- parc. č. 917/9 -  zahrada, 

- parc. č. 917/10 - zahrada, 

- parc. č. 917/11 - zahrada, 

- parc. č. 917/12 - zahrada, 

- parc. č. 917/13 - zahrada, 

- parc. č. 917/14 - zahrada, 

- parc. č. 610/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 1 Kč + DPH v zákonné výši 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s prodávajícím 

Ostrava Development, s.r.o. 

se sídlem Varšavská 951/114, Hulváky, 709 00 Ostrava 

IČO: 276 23 971 

  

 
RM_M 27 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti   
pro oprávněné Vodafone Czech Republic a.s. a CETIN a.s. 
  
Usnesení číslo: 00616/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

- parc. č. 2634/8   - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 2634/43  - ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 3594/8   - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 3594/9   - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 3594/32  - ostatní plocha, dráha, 
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- parc. č. 3594/34  - ostatní plocha, dráha, 

- parc. č. 3594/43  - ostatní plocha, silnice, 

- parc. č. 3594/44  - ostatní plocha, silnice, 

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

Vodafone Czech Republic a.s. 

se sídlem: Náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

- parc. č. 1906/128     - ostatní plocha, silnice 

- parc. č. 1906/131     - ostatní plocha, zeleň, 

všechny v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, s oprávněným: 

CETIN a.s. 

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

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 28 
Návrh na odejmutí majetku ze svěření městského obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz, mostní objekt - lávka OV 121 L přes vodní příkop                 
na účelové komunikaci vedoucí z ul. Novinářská k autobusovým 
zastávkám na ul. Mariánskohorská (směr Poruba) v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava a převzetí do majetku statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00617/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

 

o  návrhu  na  odejmutí majetku ze svěření městského obvodu  Moravská Ostrava  a Přívoz                    
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v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),                

ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu, a to: 

- mostní objekt, lávka OV 121 L přes vodní příkop  na účelové komunikaci vedoucí                    

z ul. Novinářská k autobusovým zastávkám na ul. Mariánskohorská (směr Poruba)                     

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, umístěná na části pozemku parc. č. 2045/8                   

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v účetní hodnotě 283.981,50 Kč 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi 

předložit zastupitelstvu města návrh na odejmutí majetku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 25.01.2023 

 vedoucí odboru majetkového 

  
3) svěřuje 

  
pravomoc magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal předávací protokol dle přílohy č. 4 tohoto materiálu za podmínky, že zastupitelstvo 

města rozhodne dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 28.02.2023 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 29 
Návrh na souhlas s umístěním stavebních a inženýrských objektů                 
do pozemků ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy                
se společností Lidl Česká republika v.o.s. 
  
Usnesení číslo: 00618/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s umístěním stavebních a inženýrských 

objektů do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Dubina u Ostravy, obec 

Ostrava: 
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parc. č. 120/8 - ostatní plocha, jiná plocha, 

IO 05 Vodovodní přípojka  

SO 07 Úprava stávající vozovky 

parc. č. 120/9 - ostatní plocha, jiná plocha, 

SO 07 Úprava stávající vozovky 

parc. č. 120/10 - ostatní plocha, jiná plocha, 

IO 08 Přeložka veřejného osvětlení 

SO 07 Úprava stávající vozovky 

pro: 

Lidl Česká republika v.o.s. 

se sídlem: Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00 

IČO: 261 78 541 

v rámci stavby “LIDL NEO Metropolitní ATYP Ostrava, ul. Vlasty Vlasákové” dle katastrálního 

situačního snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - 

vodovodní přípojky v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 120/8 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

Lidl Česká republika v.o.s. 

se sídlem: Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00 

IČO: 261 78 541 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

o uzavření nájemní smlouvy na část pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 
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- parc. č. 120/8, ost. plocha - jiná plocha, o výměře 106,90 m2 

- parc. č. 120/9, ost. plocha - jiná plocha, o výměře 9,33 m2 

- parc. č. 120/10, ost. plocha - jiná plocha, o výměře 47,24 m2 

vše v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

s nájemcem 

Lidl Česká republika v.o.s. 

se sídlem: Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00 

IČO: 261 78 541 

za účelem vybudování a provozování vodovodní přípojky, úpravy stávající vozovky - jejího 

rozšíření, úpravy ochranného ostrůvku a vybudování přeložky veřejného osvětlení v rámci 

realizace stavby “LIDL NEO metropolitní ATYP Ostrava, ul. Vlasty Vlasákové”, za nájemné  

ve výši 100,- Kč/m2/rok, tj. 16 347,- Kč ročně, na dobu určitou, nejpozději však do 30. 6. 2026, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene pro společnost GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00619/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene evid. č. 0345/2020/MJ ze dne 21. 1. 2020, s oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 2272 95 567 

a 

PALÁC SLAVÍKOVA s.r.o. 

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

IČO 063 82 177, jako investorem 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 31 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě s předkupním právem 
a zákazem zcizení ev.č. 1063/2021/MJ ze dne 18. 3. 2021 ve znění        
dodatku č. 1 
  
Usnesení číslo: 00620/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem uzavřít Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě s předkupním právem a zákazem zcizení     

ev.č. 1063/2021/MJ  ze dne 18. 3. 2021 ve znění dodatku č. 1 ev.č. 1063/2021/2022/MJ/1             

ze dne 5. 12. 2022 

se společností Labadia max s.r.o., 

se sídlem Smetanovo náměstí 1180/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 035 00 519 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu a důvodové zprávy   

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 25.01.2023 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 32 
Zahájení přípravy a podání žádosti o podporu pro projekt „Práce                 
s nadanými žáky“ v rámci projektu Erasmus+ 
  
Usnesení číslo: 00621/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
podání žádosti o dotaci pro projekt „Práce s nadanými žáky“ z programu Erasmus+; Klíčová 

akce 1 - vzdělávací mobilita jednotlivců 

  

2) ukládá 
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Magistrátu města Ostravy – odboru školství a vzdělávání 

zajistit veškeré úkony s přípravou a podáním žádosti o dotaci pro projekt dle bodu 1) tohoto 

usnesení v souladu s podmínkami výzvy k podání návrhů 2022 – EAC/A09/2021 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, MBA, T: 31.01.2023 

 vedoucí odboru školství a vzdělávání 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v celkové výši 741.250 Kč,    

dle důvodové zprávy a přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru školství a vzdělávání 

zajistit financování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení v letech 2023-2024                  

dle příloh předloženého materiálu a důvodové zprávy 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, MBA, T: 31.01.2023 

 vedoucí odboru školství a vzdělávání 

  
 

RM_M 33 
Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací               
pro rok 2023 a neinvestičních příspěvků a transferů pro rok 2023                 
v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00622/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 1080/ZM1822/16 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu komise kultury RM - grantové komise uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2023 žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého 
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materiálu z důvodu vyřazení z výběrového řízení pro nesplnění formálních náležitostí 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2023 žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého 

materiálu z věcných důvodů 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2023 ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným v příloze   

č. 4 předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2023 žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu, a to     

ve výši dle přílohy č. 4 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu a o uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací                       

mezi statutárním městem Ostrava a žadateli dle tohoto bodu usnesení, přílohy č. 5 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 461 o 13.957 tis. Kč 

  

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5221, ÚZ 461 o 70 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5222, ÚZ 461 o 1 502 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5212, ÚZ 461 o 930 tis. Kč 
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na § 3312, pol. 5213, ÚZ 461 o 280 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5221, ÚZ 461 o 150 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5222, ÚZ 461 o 1 200 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5223, ÚZ 461 o 60 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5213, ÚZ 461 o 200 tis. Kč 

na § 3313, pol. 5222, ÚZ 461 o 170 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5213, ÚZ 461 o 100 tis. Kč 

na § 3315, pol. 5222, ÚZ 461 o 500 tis. Kč 

na § 3316, pol. 5212, ÚZ 461 o 40 tis. Kč 

na § 3316, pol. 5222, ÚZ 461 o 80 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5213, ÚZ 461 o 1 200 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5221, ÚZ 461 o 260 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5222, ÚZ 461 o 6 250 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5223, ÚZ 461 o 105 tis. Kč  

  

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3311, pol. 5332, ÚZ 461 o 150 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5332, ÚZ 461 o 110 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5339, ÚZ 461 o 60 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5332, ÚZ 461 o 490 tis. Kč 

na § 3319, pol. 5339, ÚZ 461 o 50 tis. Kč 

  

7) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 

předložit návrhy dle bodů 2) - 6) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání                 

dne 25.01.2023 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 25.01.2023 

 vedoucí odboru kultury 

  
8) rozhodla 

  
o neposkytnutí neinvestičních účelových příspěvků příspěvkovým organizacím a transferů 

městským obvodům v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy                              

pro rok 2023 uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu z věcných důvodů 

  

9) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků příspěvkovým organizacím a transferů 

městským obvodům z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2023 uvedeným v přílohách 

č. 7, 8 předloženého materiálu, a to ve výši dle příloh 7, 8 a za podmínek pro poskytnutí příspěvků 

a transferů uvedených v přílohách č. 9, 10 a v důvodové zprávě předloženého materiálu 
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10) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160 

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 461 o 1 640 tis. Kč 

  

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

na § 3312, pol. 5331, ÚZ 461 o 350 tis. Kč 

na § 3312, pol. 5331, ÚZ 463, org. 4212 o 560 tis. Kč 

  

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody na ORJ 120 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 461, org. 503 o 230 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 461, org. 504 o 120 tis. Kč  

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 461, org. 505 o 195 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 461, org. 512 o   65 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 461, org. 524 o 120 tis. Kč 

  

Městský obvod Slezská Ostrava  

- zvýší  

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody  

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 461, org. 503, o 230 tis. Kč  

běžné výdaje na § 33xx, pol. 5xxx, ÚZ 461, o 230 tis. Kč  

  

Městský obvod Jih  

- zvýší  

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody  

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 461, org. 504, o 120 tis. Kč  

běžné výdaje na § 33xx, pol. 5xxx, ÚZ 461, o 120 tis. Kč  

  

Městský obvod Poruba  

- zvýší  

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody  

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 461, org. 505, o 195 tis. Kč  

běžné výdaje na § 33xx, pol. 5xxx, ÚZ 461, o 195 tis. Kč  

  

Městský obvod Lhotka  

- zvýší  

převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody  

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 461, org. 512, o 65 tis. Kč  

běžné výdaje na § 33xx, pol. 5xxx, ÚZ 461, o 65 tis. Kč  

  

Městský obvod Plesná  

- zvýší  
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převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody  

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 461, org. 524, o 120 tis. Kč  

běžné výdaje na § 33xx, pol. 5xxx, ÚZ 461, o 120 tis. Kč 

  

11) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku 

Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci o 560 tis. Kč 

  

12) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 10) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2023 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 34 
Financování akcí pro Městskou nemocnici Ostrava, p.o. z rozpočtu 
statutárního města Ostrava - z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00623/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit financování z Fondu Městské nemocnice Ostrava, a to: 

- ORG 6218 - MNO - Výstavby objektu s hyperbarickou komorou 

- ORG 6208 - MNO - Modernizace pavilonu E2 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit převod prostředků investičnímu odboru MMO do ORJ 230 v celkové výši 

125.000.000,- Kč na realizaci akcí takto: 
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MNO - Výstavba nového objektu s hyperbarickou komorou ve výši 45.000 tis. Kč (ORG 6218) 

MNO - Modernizace pavilonu E2 ve výši 80.000 tis. Kč (ORG 6208) 

dle důvodové zprávy s úpravou a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží se 

ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 

na § 3599, pol. 6909, ÚZ 107, ORJ 170                       o 125.000 tis. Kč 

- zvýší se  

kapitálové výdaje odboru investičního 

na § 3522, pol. 6121, ÚZ 107, ORG 6218, ORJ 230          o 45.000 tis. Kč 

na § 3522, pol. 6121, ÚZ 107, ORG 6208, ORJ 230           o 80.000 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkyní primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

předložit návrh dle bodu 1), 2) a 3) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek, T: 25.01.2023 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 35 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se ruší a nahrazuje OZV                
o nočním klidu 
  
Usnesení číslo: 00624/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

 

přijmout návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, kterou se ruší a nahrazuje obecně 

závazná vyhláška č. 5/2017, o nočním klidu, včetně všech jejích novelizací (viz příloha č. 2)             

s úpravou 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 25.01.2023 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

RM_M 36 
Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací              
pro rok 2023 a víceletých neinvestičních účelových dotací na období 
2023-2026 v oblastech sociální péče a protidrogové prevence 
  
Usnesení číslo: 00625/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 2238/ZM1822/36 
k usnesení č. 2242/ZM1822/36 
k usnesení č. 0062/ZM2226/3 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o: 

 

- poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2023 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací             

v oblasti sociální péče na rok 2023 dle návrhu uvedeného v příloze č. 8 předloženého materiálu 

se subjekty zabezpečujícími sociální služby uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací            

v oblasti sociální péče na rok 2023 dle návrhu uvedeného v příloze č. 9 předloženého materiálu 

se subjekty zabezpečujícími související aktivity uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu 
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- poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče na období      

2023-2026 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací               

v oblasti sociální péče na období 2023-2026 dle návrhu uvedeného v příloze                           

č. 11 předloženého materiálu se subjekty zabezpečujícími sociální služby uvedenými v příloze 

č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o: 

 

- neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče na rok 2023 dle přílohy  

č. 3 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny              

v téže příloze 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o: 

 

- poskytnutí jednoletých neinvestičních  účelových  dotací  v  oblasti protidrogové prevence  

pro rok 2023 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu  

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací        

v oblasti protidrogové prevence na rok 2023 dle návrhu uvedeného v příloze č. 8 předloženého 

materiálu se subjekty zabezpečujícími sociální služby uvedenými v příloze č. 5 předloženého 

materiálu 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací          

v oblasti protidrogové prevence na rok 2023 dle návrhu uvedeného v příloze č. 10 předloženého 

materiálu se subjekty zabezpečujícími související aktivity uvedenými v příloze                        

č. 5 předloženého materiálu 

- poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací v oblasti protidrogové prevence           

pro období 2023-2026 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu  

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací             

v oblasti protidrogové prevence na období 2023-2026 dle návrhu uvedeného v příloze                 

č. 11 předloženého materiálu se subjekty zabezpečujícími sociální služby uvedenými v příloze 

č. 6 předloženého materiálu 
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- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací             

v oblasti protidrogové prevence na období 2023-2026 dle návrhu uvedeného v příloze č. 12 

předloženého materiálu se subjekty zabezpečujícími související aktivity uvedenými v příloze        

č. 6 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

 

- s n i ž u j í běžné výdaje 

 

§ 4351, pol. 5901, ÚZ 481, ORJ 180                          o                             96 054 tis. Kč 

§ 4351, pol. 5901, ÚZ 483, ORJ 180                          o                         4 606 tis. Kč 

§ 4379, pol. 5901, ÚZ 485, ORJ 180                          o                             20 029 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5901, ÚZ 490, ORJ 180                          o                         8 736 tis. Kč 

 - z v y š u j í 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám v ORJ 180 

§ 4311, pol. 5221, ÚZ 481                             o                      2 519 tis. Kč 

          pol. 5222, ÚZ 481                             o                      1 921 tis. Kč 

          pol. 5223, ÚZ 481                             o                      1 071 tis. Kč 

§ 4344, pol. 5221, ÚZ 481                             o                      1 567 tis. Kč 

          pol. 5223, ÚZ 481                             o                         854 tis. Kč 

§ 4351, pol. 5221, ÚZ 481                             o                      3 835 tis. Kč 

§ 4354, pol. 5221, ÚZ 481                             o                         825 tis. Kč 

          pol. 5222, ÚZ 481                             o                        190 tis. Kč 

§ 4356, pol. 5221, ÚZ 481                             o                      1 023 tis. Kč 

          pol. 5222, ÚZ 481                             o                      2 512 tis. Kč 

          pol. 5223, ÚZ 481                             o                      2 171 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5221, ÚZ 481                             o                      1 250 tis. Kč 

§ 4359, pol. 5221, ÚZ 481                             o                         431 tis. Kč 

          pol. 5222, ÚZ 481                             o                         330 tis. Kč 

          pol. 5223, ÚZ 481                             o                         300 tis. Kč 

§ 4371, pol. 5221, ÚZ 481                             o                      1 707 tis. Kč 

          pol. 5222, ÚZ 481                             o                      1 550 tis. Kč 

          pol. 5223, ÚZ 481                             o                      1 494 tis. Kč 

§ 4372, pol. 5221, ÚZ 481                             o                         465 tis. Kč 

          pol. 5222, ÚZ 481                             o                         253 tis. Kč 

§ 4374, pol. 5222, ÚZ 481                             o                         658 tis. Kč 

          pol. 5223, ÚZ 481                             o                         893 tis. Kč 
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§ 4375, pol. 5221, ÚZ 481                             o                     1 210 tis. Kč 

          pol. 5222, ÚZ 481                              o                    1 250 tis. Kč 

          pol. 5223, ÚZ 481                              o                     1 399 tis. Kč 

§ 4376, pol. 5222, ÚZ 481                              o                      400 tis. Kč 

§ 4377, pol. 5222, ÚZ 481                              o                       450 tis. Kč 

§ 4378, pol. 5221, ÚZ 481                              o                       990 tis. Kč 

          pol. 5222, ÚZ 481                              o                    3 398 tis. Kč 

          pol. 5223, ÚZ 481                              o                       515 tis. Kč 

§ 4379, pol. 5221, ÚZ 481                              o                     2 284 tis. Kč 

          pol. 5222, ÚZ 481                              o                     3 471 tis. Kč 

          pol. 5223, ÚZ 481                              o                       262 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5221, ÚZ 482                              o                     2 900 tis. Kč 

          pol. 5223, ÚZ 482                              o                    7 080 tis. Kč 

§ 4351, pol. 5221, ÚZ 482                              o                     1 900 tis. Kč 

          pol. 5222, ÚZ 482                              o                     6 044 tis. Kč 

          pol. 5223, ÚZ 482                              o                     7 006 tis. Kč 

§ 4354, pol. 5221, ÚZ 482                              o                     1 265 tis. Kč 

          pol. 5223, ÚZ 482                              o                     1 600 tis. Kč 

§ 4355, pol. 5223, ÚZ 482                              o                        770 tis. Kč 

§ 4356, pol. 5223, ÚZ 482                              o                       814 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5222, ÚZ 482                              o                     7 420 tis. Kč 

          pol. 5223, ÚZ 482                              o                     8 980 tis. Kč 

§ 4359, pol. 5223, ÚZ 482                              o                     3 250 tis. Kč 

§ 4372, pol. 5222, ÚZ 482                              o                     2 300 tis. Kč 

          pol. 5223, ÚZ 482                              o                        800 tis. Kč 

§ 4374, pol. 5222, ÚZ 482                              o                      1 133 tis. Kč 

          pol. 5223, ÚZ 482                              o                        850 tis. Kč 

 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám v ORJ 180 

§ 4344, pol. 5221, ÚZ 485                              o                      2 980 tis. Kč 

          pol. 5222, ÚZ 485                              o                         270 tis. Kč 

          pol. 5223, ÚZ 485                              o                      1 136 tis. Kč 

§ 4351, pol. 5221, ÚZ 485                              o                         648 tis. Kč 

          pol. 5222, ÚZ 485                              o                         130 tis. Kč 

          pol. 5223, ÚZ 485                              o                         185 tis. Kč 

§ 4373, pol. 5221, ÚZ 485                              o                      1 000 tis. Kč 

§ 4374, pol. 5221, ÚZ 485                              o                      1 750 tis. Kč 

          pol. 5222, ÚZ 485                              o                       4 848 tis. Kč 

          pol. 5223, ÚZ 485                              o                      3 918 tis. Kč 

§ 4377, pol. 5221, ÚZ 485                              o                       1 924 tis. Kč 

          pol. 5222, ÚZ 485                              o                         580 tis. Kč 

          pol. 5223, ÚZ 485                              o                         660 tis. Kč 
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 - z v y š u j í 

neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám v ORJ 180 

§ 4349, pol. 5213, ÚZ 493                           o                           660 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5213, ÚZ 482                           o                        3 100 tis. Kč 

 -  z v y š u j í 

 neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám v ORJ 180 

§ 4312, pol. 5221, ÚZ 493                           o                        1 026 tis. Kč 

§ 4376, pol. 5221, ÚZ 493                           o                        3 180 tis. Kč 

§ 4378, pol. 5221, ÚZ 493                           o                        1 300 tis. Kč 

 - z v y š u j í 

 neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám v ORJ 180 

§ 4312, pol. 5222, ÚZ 490                           o                         860 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5221, ÚZ 490                           o                          696 tis. Kč 

§ 4376, pol. 5222, ÚZ 490                           o                          349 tis. Kč 

§ 4376, pol. 5223, ÚZ 490                           o                          200 tis. Kč 

§ 4378, pol. 5222, ÚZ 490                           o                          465 tis. Kč 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy uvedené v bodech 1) až 4) tohoto 

usnesení  

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 25.01.2023 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 37 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0529/2022/OI/VZ             
ze dne 16.2.2022 pro stavbu: „Obnovení koryta DVT Muglinovský potok“ 
  
Usnesení číslo: 00626/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  č. 0529/2022/OI/VZ ze dne 16.2.2022 uzavřené mezi 

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

a společností AROWANIE STAV s.r.o. se sídlem Na Výsluní 196/13, 747 94 Dobroslavice, 

IČO 07949782, na realizaci stavby :”Obnovení koryta DVT Muglinovský potok” dle přílohy          

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 38 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2023 v oblasti rodinná politika 
  
Usnesení číslo: 00627/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 2242/ZM1822/36 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti rodinná politika z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2023 žadatelům uvedeným v příloze č.1 a č. 2 předloženého 

materiálu dle důvodové zprávy 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti rodinná politika z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2023 žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého 

materiálu, a to ve výši stanovené dle přílohy č. 3 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy, 

a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací s výše 

uvedenými žadateli ve znění dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

 

s n i ž u j í  

 - běžné výdaje v ORJ 180 
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§ 4339, pol. 5901, ÚZ 488   o  1 210 tis. Kč 

§ 4351, pol. 5901, ÚZ 483   o     206 tis. Kč 

 z v y š u j í 

 

- neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám v ORJ 180 

§ 4339, pol. 5213, ÚZ 488    o      15 tis. Kč 

 - neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám v ORJ 180 

§ 4339, pol. 5221, ÚZ 488    o     175 tis. Kč 

§ 4339, pol. 5222, ÚZ 488    o   1 121 tis. Kč 

§ 4339, pol. 5223, ÚZ 488    o     105 tis. Kč  

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 

předložit návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání                 

dne 25.01.2023 ke schválení a rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 25.01.2023 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 39 
Žádost ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh – „Učíme se v přírodě II“ o poskytnutí 
finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00628/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového investičního a neinvestičního transferu Základní škole a mateřská škole 

Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace IČO: 70978336, se sídlem Březinova 

1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh, ve výši 85 267 Kč na realizaci projektu „Učíme se v přírodě 

II.“ dle přílohy č. 1, 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

 

- zvyšuje financování 
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pol. 8115, ÚZ 103, ORJ 120 ………………………………. o 1 tis. Kč 

- snižují se neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

§ 3792, pol. 5331, ÚZ 103, ORJ 190 …………………….. o 40 tis. Kč 

-zvyšují se investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

§ 3792, pol. 6351, ÚZ 103, ORJ 190 …………………….. o 41 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 

  
 

RM_M 40 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,                  
IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00629/RM2226/12 

(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 finančního 

daru ve výši 20 000,00 Kč do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, 

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

Moravská Ostrava 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto 

usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 20.01.2023 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 41 
Poskytnutí účelových investičních příspěvků příspěvkovým organizacím 
města v oblasti kultury 
  
Usnesení číslo: 00630/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

o poskytnutí účelových investičních příspěvků uvedeným příspěvkovým organizacím města 

v oblasti kultury: 

a) Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci, se sídlem Pivovarská 3164/15,                      

728 32 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00533874, ve výši 13 000 000,- Kč na modernizaci 

světelného parku a přechod na LED technologie na Alternativní scéně dle důvodové zprávy              

a přílohy č. 1 předloženého materiálu; 

b) Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci, se sídlem ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava 

– Moravská Ostrava, IČO 00097586, ve výši 1 977 000,- Kč na rekonstrukci vstupu a půjčoven 

hlavní budovy na ul. 28. října 289/2 (projekt „Otevřená knihovna“) dle důvodové zprávy          

a přílohy č. 2 předloženého materiálu; 

c) Lidové konzervatoři a Múzické škole, příspěvkové organizaci, se sídlem Wattova 430/5,           

702 00 Ostrava – Přívoz, IČO: 00850021, ve výši 640 000,- Kč na pořízení koncertního 

křídla  dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého materiálu.  

  

2) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů - zvýšení investičních příspěvků organizacím: 

 

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace,                       o  13 000 tis. Kč 

Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace,                     o    1 977 tis. Kč 

Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace,      o      640 tis. Kč  
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RM_M 43 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitosti svěřené 
městskému obvodu 
  
Usnesení číslo: 00631/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) nevydává 

  
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (9), písm. u) obecně závazné vyhlášky města 

Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k pronájmu: 

• části pozemku parc.č. 2219/1 v k.ú. Slezská Ostrava za účelem umístění a provozování 

reklamního zařízení, pro městský obvod Slezská Ostrava 

  

2) schvaluje 

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

  

 
RM_M 44 
Udělení titulu “Talent roku” a poskytnutí ceny 100 tis. Kč každému              
z oceněných studentů 
  
Usnesení číslo: 00632/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 2119/ZM1822/35 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh na udělení titulu “Talent roku” a udělení ceny ve výši 100 tis. Kč každému z oceněných 

studentů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o udělení titulu “Talent roku” a poskytnout cenu ve výši 100 tis. Kč každému            

z oceněných studentů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu  
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3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí ceny města v rámci udělení titulu “Talent roku”         

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

  

4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 

navrhnout body 2) a 3) tohoto usnesení k projednání na ZM dne 25. 1. 2023 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, MBA, T: 25.01.2023 

 vedoucí odboru školství a vzdělávání 

  
 

RM_M 45 
Schválení přípravy projektů v rámci aktivity: Infrastruktura                      
pro bezpečnou nemotorovou dopravu ke spolufinancování v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu IROP 2021-2027            
v souladu s Integrovanou teritoriální strategií ostravské metropolitní 
oblasti 
  
Usnesení číslo: 00633/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
přípravu projektů: 

 

1) Zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy, Ostrava – ul. Dr. Martínka, 

2) Zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy, Ostrava - Opavská u ul. Bohuslava Martinů, 

3) Zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy, Ostrava - ul. Porubská, ul. Proskovická, 

k předpokládanému spolufinancování v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

2021-2027, specifický cíl 6.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci 

přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství, aktivita: Infrastruktura pro bezpečnou 

nemotorovou dopravu ve vazbě na programový rámec nositele Integrované územní 

strategie Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 
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zajistit úkony spojené s přípravou projektů dle bodu 1) usnesení v souladu s podmínkami výzvy 

„Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu“ v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu 2021-2027  

  

 Vyřizuje: Mgr. Jiří Hudec, T: 30.06.2024 

 pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 46 
Návrh na souhlas s odstraněním stavebních a inženýrských objektů             
v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro společnost 
Dopravní podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 00634/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s odstraněním stavebních a inženýrských 

objektů v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec 

Ostrava: 

SO 01 Budova sportovního zázemí 

parc. č. 2424/2 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Martinov, č. p. 3177,                   

obč. vyb., 

SO 03 Zpevněné plochy  

parc. č. 2424/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

parc. č. 2424/4 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

SO 04 Inženýrské sítě (areálové sítě) 

parc. č. 2424/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

parc. č. 2424/4 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

pro: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 619 74 757 
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v rámci stavby “Přemístění garáží autobusů z areálu DPO v Porubě do areálu v Martinově - 

SO  01 Demolice stávajících objektů a zpevněných ploch v Martinově”, a to dle katastrálního 

situačního výkresu, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 47 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 0524/2022/MJ 
  
Usnesení číslo: 00635/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 0524/2022/MJ                    

ze dne 31.1.2022, jejímž předmětem je pronájem: 

• pozemku parc. č. 3282/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2, 

• pozemku parc. č. 3388/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2, 

• část pozemku parc. č. 3388/1 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 60 m2, 

• část pozemku parc. č. 5659/1 - ostatní plocha, dráha o výměře 82 m2  

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

s nájemcem Povodí Odry, státní podnik, IČO: 708 90 021, se sídlem Varenská 3101/49,                  

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 48 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00636/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
S  návrhem  na  záměr města prodat pozemek parc. č. 822, jehož součástí je stavba bez čp/če,  
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technická vybavenost v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

svěřenou městskému obvodu Vítkovice, a to Dopravnímu podniku a.s., se sídlem Poděbradova 

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

za podmínky, že při rekonstrukci dojde k obnovení původního vzhledu budovy a zároveň bude 

nutné přizpůsobit umístění a vzhled zařízení pro dobíjení parciálních trolejbusů (udržovací 

stopy) tak, aby nenarušoval architektonické řešení rekonstruovaného objektu a byl projekt dále 

doplněn o využití pro veřejnost (např. veřejné záchody či drobné občanské vybavení) 

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

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 25.01.2023 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 49 
Návrh na jmenování člena dozorčí rady Renarkon, o. p. s. 
  
Usnesení číslo: 00637/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
uplynutí funkčního období člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Renarkon, o. p. s., 

IČO: 253 80 443, se sídlem Mariánskohorská 1328/29, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

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

XXXXXXXXX, dnem 24.01.2023 

  

2) navrhuje 

  
aby dozorčí rada obecně prospěšné společnosti Renarkon, o. p. s., IČO: 253 80 443, se sídlem 

Mariánskohorská 1328/29, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, s účinností ke dni 25.01.2023, 

jmenovala XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytemXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, členkou dozorčí rady pro tříleté 

funkční období 
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RM_M 50 
Návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo v rámci stavby 
‘’Revitalizace okolí řeky Ostravice (Havlíčkovo nábřeží): Stavba č. 3’’ 
  
Usnesení číslo: 00638/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. ev. 0353/2021/OI/VZ uzavřené                   

se zhotovitelem FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá,  

602 00 Brno, IČO: 25317628, v rámci stavby ,,Revitalizace okolí řeky Ostravice (Havlíčkovo 

nábřeží): Stavba č. 3’’, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu             

  

 
RM_M 51 
Návrh na záměr města prodat soubor věcí v k.ú. Spálov, obec Spálov, 
návrh na uzavření dodatku č. 12 ke zřizovací listině ze dne 21.5.2014 
právnické osoby Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 00639/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat soubor věci v k.ú. Spálov, obec Spálov, a to: 

- pozemek p.č.st. 454, součástí pozemku je stavba bez čp/če, jiná stavba, 

- pozemek p.č.st. 489, součástí pozemku je stavba bez čp/če, jiná stavba, 

- pozemek p.č.st. 490, součástí pozemku je stavba bez čp/če, jiná stavba, 

- pozemek p.č.st. 491, součástí pozemku je stavba bez čp/če, jiná stavba, 

- vodojem podzemní  

- přípojka vody  

- přípojka kanalizace 

- žumpa z monol/mont. betonu 

- přípojka elektro 

- přípojka NN uvnitř areálu 

- venkovní osvětlení 

- oplocení vodojemu 

- oplocení areálu 

- movitý majetek dle seznamu, který je přílohou č. 3 předloženého materiálu, 
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a to za splnění dále uvedených podmínek: 

1. nabídka zájemce bude obsahovat cenovou nabídku s uvedením souhrnné nabídkové kupní 

ceny za všechny výše uvedené věci, minimálně však 5.000.000 Kč. Konečná kupní cena pak 

bude stanovena minimálně jako souhrn obvyklých cen těchto 

věci aktuálními znaleckými posudky; 

2. nabídka zájemce bude mít písemnou formu a bude statutárnímu městu Ostrava doručena 

nejpozději do 28. 4. 2023 do 12.00 hod. na adresu jeho sídla v zalepené obálce, přičemž na této 

obálce bude uvedeno “Spálov - neotevírat” a adresa sídla odesílatele;  

3. podmínkou finální kontraktace je shoda statutárního města Ostravy a zájemce na obsahu 

smluvní dokumentace; 

4. statutární město Ostrava si vyhrazuje právo vyžádat si, na základě doručených nabídek, 

doplnění dodatečných informací od jednotlivých zájemců; 

5. statutární město Ostrava si vyhrazuje právo se žádným se zájemců po obdržení nabídek 

nejednat, případně finálně nekontrahovat; 

6. statutární město Ostrava si vyhrazuje právo hodnotit každou nabídku komplexně ve všech 

souvislostech bez výhradní preference některého z kritérií, a to na základě nejlepší nabídky, která 

bude nejvíce splňovat záměr prodeje, a to jak z pohledu cenové nabídky, druhu a rozsahu služeb, 

rozsahu a časového harmonogramu rekonstrukce objektu; 

7. náklady vynaložené zájemcem v souvislosti se zpracováním nabídky nebudou ze strany 

statutárního města Ostravy hrazeny; 

8. zájemce předloží čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči městu včetně městských obvodů                

a k městským společnostem. Zájemce doloží od příslušných subjektů tuto bezdlužnost                   

před uzavřením smlouvy 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit dodatek č. 12 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Středisko volného  

 

 



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 56/64  
  

času, Ostrava- Moravská Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 5 předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi  

předložit návrh dle bodů 1) - 2) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 25.01.2023 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 52 
Návrh na uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o poskytnutí finančního 
příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti městskou hromadnou 
dopravou mezi SMO a obcemi/městy 
  
Usnesení číslo: 00640/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní 

obslužnosti obcí Horní Lhota, Dolní Lhota, Budišovice, Ludgeřovice, Markvartovice, Řepiště, 

Kyjovice, Šilheřovice, Václavovice, Vřesina, Čavisov a měst Bohumín, Hlučín, Klimkovice, 

Paskov, Petřvald, Rychvald, Šenov, Vratimov městskou hromadnou dopravou dle přílohy 1             

až 19 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 53 
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace v dotačním programu 
“Zachování a obnova historických hodnot I” pro projekt “Obnova 
Památníku Rudé armády v Komenského sadech” 
  
Usnesení číslo: 00641/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 07494/RM1822/115 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Registrace akce a rozhodnutím o poskytnutí dotace (RoPD) v rámci výzvy “Zachování 

a obnova historických hodnot I”, která by měla být uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, 
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městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a poskytovatelem dotace Ministerstvem obrany 

ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 1 na financování projektu “Obnova Památníku Rudé 

armády v Komenského sadech” (v RoPD uveden pod názvem “Ostrava - obnova osária obětem 

2. světové války”) dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Petr Veselka, T: 31.12.2023 

 starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 54 
Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvách budoucích a Dohody                      
o omezení předkupního práva vlastníka k právu stavby pro realizaci 
projektu “Městečko bezpečí” 
  
Usnesení číslo: 00642/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením Smlouvy o smlouvách budoucích mezi 

statutárním městem Ostrava,  

společností SNOWMANSPORT s.r.o., IČO 107 08 898, se sídlem Rudná 3114/114, Zábřeh,  

700 30 Ostrava 

a 

Moravskoslezským krajem, IČO 708 90 692, se sídlem 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava 

dle přílohy č. 5 až 8 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 
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s uzavřením Dohody o omezení předkupního práva vlastníka k právu stavby mezi 

statutárním městem Ostrava  

a 

společností SNOWMANSPORT s.r.o., IČO 107 08 898, se sídlem Rudná 3114/114, Zábřeh,  

700 30 Ostrava 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, a 

náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 25.01.2023 

 vedoucí odboru majetkového 

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

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 55 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k. ú. Svinov, obec 
Ostrava a návrh na záměr pronájmu částí pozemku v k. ú. Muglinov, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00643/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města 

pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, parc. č. 3076/1, ost. plocha 

- silnice, o výměře 24 m2, v k. ú. Svinov, obec Ostrava (ul. Nad Porubkou), 

dle zákresu v situačním výkresu sjezdu, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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2) rozhodla 

  
o záměru města 

pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, p. p. č. 414/24, ost. plocha 

- jiná plocha, o výměře 2,10 m2, v k. ú. Muglinov, obec Ostrava (ul. Betonářská), 

dle zákresu v situačním snímku (část “A”), který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města 

pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, p. p. č. 414/24, ost. plocha 

- jiná plocha, o výměře 2,10 m2, v k. ú. Muglinov, obec Ostrava (ul. Betonářská), 

dle zákresu ve snímku (část “B”), který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 56 
Návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke Kupní smlouvě ev. č. 3155/2020/MJ  
ve znění Dodatků č. 1 - 4 se společností Industrial Center CR 10 s.r.o. 
Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci se společností Panattoni 
Czech Republic Development s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00644/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením Dodatku č. 5 ke Kupní smlouvě ev. č. 3155/2020/MJ ve znění Dodatku č. 1           

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

ze dne 23. 5. 2022, Dodatku č. 3 ev. č. 3155/2020/2022/MJ/3 ze dne 17. 10. 2022, Dodatku č. 4 

ev. č. 3155/2020/2022/MJ/4  ze dne 20. 12. 2022, jehož smluvními stranami jsou statutární 

město Ostrava jakožto prodávající, 

a 

společnost Industrial Center CR 10 s.r.o., IČO: 096 37 672, 

se sídlem: V celnici 1034/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, jakožto kupující, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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2) souhlasí 

  
s uzavřením Memoranda o spolupráci, jehož smluvními stranami jsou Statutární město Ostrava 

a 

společnost Panattoni Czech Republic Development s.r.o., IČO: 281 90 882 

se sídlem: V celnici 1034/6, Nové Město, 110 Praha 1 

dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

a náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) a bodu 2) tohoto usnesení 

  

 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_MZP 1 
Informace odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy 
o výsledcích finančních kontrol za rok 2022 
  
Usnesení číslo: 00645/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informace odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy o výsledcích finančních 

kontrol za rok 2022, dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
Základní plán kontrolní činnosti na rok 2023, dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_MZP 2 
Roční zpráva o výsledcích interního auditu Magistrátu města Ostravy  
za rok 2022 
  
Usnesení číslo: 00646/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
Roční zprávu o výsledcích interního auditu Magistrátu města Ostravy za rok 2022, dle Přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) bere na vědomí 

  
Plán interního auditu na rok 2023, dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) bere na vědomí 

  
Střednědobý plán činnosti interního auditu na období 2023-2026, dle Přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Návrh na uzavření servisní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 00647/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru zhotovitele a uzavření servisní smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na pozáruční 

servis a profylaktické prohlídky rotačních kartoték se zhotovitelem KOVAL SYSTEMS, s.r.o., 

Černokostelecká 2085/24, 100 00 Praha 10, IČO 25684841 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu servisní smlouvy dle bohu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 24.01.2023 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Veletrh MIPIM 2023 - catering”, poř. č. 005/2023 
  
Usnesení číslo: 00648/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

cateringových služeb na mezinárodním veletrhu investičních příležitostí a realit MIPIM 2023 

konajícího se ve dnech 14.-17.března 2023 v Cannes ve Francii dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu s dodavatelem: 

Michal Daněk 

IČO: 61429040 

se sídlem: Berkova 1206/25, 612 00 Brno 

za cenu nejvýše přípustnou: 553.350,- Kč 

  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Pflegrova”, 
poř. č. 233/2022 
  
Usnesení číslo: 00649/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 10316/RM1822/160 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona  

č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby 

“Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Pflegrova - Šimáčkova, Ostrava - Mariánské Hory”, 

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

 

členové: 

1. Ing. Karel Malík - náměstek primátora 
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2. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 

3. Ing. Jan Kotala - odbor investiční 

4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 

5. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. František Kolařík - člen ZM 

2. Ing. Petr Gelnar - OVAK a.s. 

3. Ing. Jan Šrámek - odbor investiční 

4. Mgr. Jan Lasevič - odbor veřejných zakázek 

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.04.2023 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu 

smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.04.2023 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
 

RM_VZ 4 
Přístup do právního informačního systému Beck-online na období               
od 03/2023 do 02/2024 
  
Usnesení číslo: 00650/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti Nakladatelství C. H. Beck s.r.o., 

Jungmannova 750/34, 110 00 Praha-Nové město, IČ: 24146978 na přístup do právního 

informačního systému Beck-online na období 03/2023 - 02/2024 za cenu 262.500 Kč bez DPH 
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2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 24.01.2023 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Zpevnění svahu na ul. 26. dubna”, poř. č. 175/2022 
  
Usnesení číslo: 00651/RM2226/12 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 00190/RM2226/4 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a uzavření smlouvy dle přílohy             

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjišťení údajů o skutečném 

majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,               

na realizaci stavby “Zpevnění svahu na ul. 26. dubna” k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, s 

účastníkem poř. č. 2: 

MI Roads a.s. 

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 

IČO: 17331099 

za cenu nejvýše přípustnou 10.341.580,- Kč bez DPH  

z toho činí cena za realizaci stavby objektů SMO 8.337.090,66 Kč bez DPH 

a cena za realizaci stavby objektů SSMSK 2.004.489,34 Kč bez DPH 

  

 
 


