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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 08.11.2022 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00083/RM2226/3 RM_M 0 Schválení programu 3. schůze rady města konané    

dne 08.11.2022 

35 

00084/RM2226/3 RM_M 1 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty               

Mgr. Jany Secové, ředitelky Střediska volného času 

Korunka, p.o., do Švýcarska (La Chaux-de-Fonds)  

ve dnech 20.–23.10.2022 

42 

00085/RM2226/3 RM_M 2 Pravidla pro ocenění pedagogů u příležitosti       

Dne učitelů 

91 

00086/RM2226/3 RM_M 3 Renovace uměleckého díla 87 

00087/RM2226/3 RM_M 4 Návrh: na vyhlášení “podmínek Programu          

na zachování a obnovu kulturních památek               

a významných městských staveb” a vyhlášení  

“Výzvy č. 1 - Městské domy a industriální dědictví      

a Výzvy č. 2 - Sakrální stavby” pro rok 2023 

89 

00088/RM2226/3 RM_M 5 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”     

v souvislosti se stavbami “Rekonstrukce vodovodu 

Přemyšov-Poruba”, “Cyklistické propojení Ostrava 

Centrum-Dolní oblast Vítkovice” a “Rekonstrukce 

VO Ostrava - Zábřeh, Družstvo” 

05 

00089/RM2226/3 RM_M 6 Určení zastupitele, který bude ve smyslu zákona     

č. 183/2006 Sb., spolupracovat s úřadem územního 

plánování při pořizování územně plánovacích 

dokumentací a jejich změn 

89 

00090/RM2226/3 RM_M 7 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 na realizaci stavby 

Úpravna vody Nová Ves, rekonstrukce 

sedimentačních nádrží 

05 

00091/RM2226/3 RM_M 8 Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí 

příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče 

86 

00092/RM2226/3 RM_M 9 Návrh na uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě  

o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti 

sociální péče a dodatku k veřejnoprávní smlouvě     

o poskytnutí investiční účelové dotace    z výnosu 

daní z hazardních her 

86 

00093/RM2226/3 RM_M 10 Návrh na prohlášení o zřízení služebnosti 08 

00094/RM2226/3 RM_M 13 Návrh na přípravu a podání žádosti do 14. výzvy IROP 

- Sociální služby - SC 4.2 (MRR) v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu 

50 

00095/RM2226/3 RM_M 14 Návrh přijmout dar vodovodního řadu a uzavřít 

darovací smlouvu s J.V. v k. ú. Petřkovice             

u Ostravy, obec Ostrava 
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00096/RM2226/3 RM_M 15 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě,         

s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a nájemní smlouvy k části pozemku       

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava              

s fyzickou osobou 

08 

00097/RM2226/3 RM_M 16 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti   

do majetku města 

89 

00098/RM2226/3 RM_M 17 Návrh na souhlas s dočasným a trvalým odnětím částí 

pozemku určeného k plnění funkcí lesa, souhlas      

s umístěním stavby na pozemku                    

vše v k. ú. Proskovice, obec Ostrava 

08 

00099/RM2226/3 RM_M 18 Žádosti o uzavření dodatků k veřejnoprávním 

smlouvám se subjektem TROJHALÍ KAROLINA    

a spolkem Tělocvičná jednota Sokol Ostrava-

Proskovice 

92 

00100/RM2226/3 RM_M 19 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

00101/RM2226/3 RM_M 20 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných 

movitých věcí statutárního města Ostravy, předaných 

k hospodaření právnické osobě Domov Iris, 

příspěvková organizace, IČO 70631824,              

se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - 

Mariánské Hory 

41 

00102/RM2226/3 RM_M 21 Návrh na uzavření smlouvy o vypořádání technického 

zhodnocení předmětu výpůjčky 

08 

00103/RM2226/3 RM_M 22 Návrh na poskytnutí finančního daru právnické osobě 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., 

Základní organizace nedoslýchavých Ostrava-Poruba, 

p.s. za účelem pořízení notebooku pro administrativní 

účely spojené se zajištěním činnosti pobočného spolku 

86 

00104/RM2226/3 RM_M 23 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 

a udělení předchozího souhlasu s nabytím nadačního 

příspěvku 

40 

00105/RM2226/3 RM_M 24 Návrh ceny vodného a stočného pro konečného 

odběratele v Průmyslové zóně Mošnov pro rok 2023 

84 

00106/RM2226/3 RM_M 25 Návrh na uzavření soudního smíru 28 

00107/RM2226/3 RM_M 26 Žádost o mimořádnou dotaci spolku Český svaz 

házené, z.s. 

92 

00108/RM2226/3 RM_M 27 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti    

pro budoucí oprávněné OVANET a.s.                

a QUANCOM, a.s. 

 

08 

00109/RM2226/3 RM_M 28 Návrh nekoupit nemovité věci od společnosti Asental 

Land s.r.o. 

08 
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00110/RM2226/3 RM_M 29 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu      

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

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

08 

00111/RM2226/3 RM_M 30 Úprava rozpočtu 07 

00112/RM2226/3 RM_M 31 Návrh na uzavření “Smlouvy o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti    

se stavbou “Novostavba bytového domu Biskupská-

Kostelní” 

05 

00113/RM2226/3 RM_M 32 Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, 

a.s., o poskytnutí účelové dotace na Výměnu chladící 

jednotky pro vzduchotechniku OSTRAVAR ARÉNY 

45 

00114/RM2226/3 RM_M 33 Žádosti o poskytnutí mimořádných dotací            

na realizaci významných akcí města v oblasti sportu   

v roce 2023 

92 

00115/RM2226/3 RM_M 34 Žádost organizace PLATO Ostrava, p.o., o změnu 

podmínek čerpání účelového příspěvku poskytnutého 

na realizaci akce „Jatka - vybavení prostor          

pro fungování galerie PLATO“ 

42 

00116/RM2226/3 RM_M 35 Schválení přípravy projektů statutárního města 

Ostravy ke spolufinancování v rámci ITI Ostravské 

metropolitní oblasti 

38 

00117/RM2226/3 RM_M 36 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace     

ve výši 130.000 Kč společnosti DOBRO&TA s.r.o., 

se sídlem U Břízek 115/8, 747 94 Dobroslavice,   

IČO: 01966910, na podporu projektu “Advent plný 

KŘÍDLENÍ 2022” 

01 

00118/RM2226/3 RM_M 37 Návrh na zrušení záměru města prodat pozemek      

ve Strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov 

08 

00119/RM2226/3 RM_M 38 Návrh na uzavření Smlouvy o společné expozici      

a prezentaci na veletrhu MIPIM 2023 s Hlavním 

městem Praha, se statutárním městem Brno            

a s Moravskoslezským krajem 

38 

00120/RM2226/3 RM_M 39 Vypovězení smlouvy č. 33/2022/B se společností 

ENBRA, a.s. 

08 

00121/RM2226/3 RM_M 40 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce               

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

00122/RM2226/3 RM_M 41 Návrh koupit pozemek v k.ú. Martinov ve Slezsku, 

obec Ostrava 

08 

00123/RM2226/3 RM_M 42 Návrh na záměr města nepronajmout část pozemku 

parc. č. 1007/2, v k. ú. Svinov, obec Ostrava          

a pozemek parc. č. 2620/160, v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr pronájmu části 

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

a návrh na záměr pronájmu částí pozemku            

v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

08 

00124/RM2226/3 RM_M 43 Návrh prodat stavbu v k. ú. Martinov ve Slezsku,  

obec Ostrava 
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00125/RM2226/3 RM_M 44 Návrh na zřízení výborů zastupitelstva města        

pro volební období 2022 - 2026, a to výboru 

statutového a výboru pro udělování čestného 

občanství a cen města 

28 

00126/RM2226/3 RM_M 45 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku     

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a návrh 

nepronajmout části pozemků v k. ú. Muglinov        

a v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 

08 

00127/RM2226/3 RM_M 47 Návrh dalšího postupu souvisejícího s realizací nové 

přístavby a rekonstrukce stavby “Nová přístavba 

rekonstrukce restaurace Spolek” k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava (ul. Nádražní) 

08 

00128/RM2226/3 RM_MZP 1 Návrh na úpravu platu řediteli Domova Iris, 

příspěvkové organizace 

32 

00129/RM2226/3 RM_VZ 1 Objednávka nákupu 10 kusů tiskáren HP PageWide 

Managed Color MFP E58650dn 

83 

00130/RM2226/3 RM_VZ 3 Objednávka na nákup 20ks switchů Catalyst 83 

00131/RM2226/3 RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Nákup kancelářského papíru       

na rok 2023”, poř. č. 205/2022 

84 

00132/RM2226/3 RM_VZ 5 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb 

a souvisejících činností z důvodu prodloužení doby 

trvání smlouvy 

84 

00133/RM2226/3 RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Nákup kancelářských potřeb       

s náhradním plněním 2022-2023”, poř. č. 166/2022 

84 

00134/RM2226/3 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Bezvýkopová oprava kanalizací    

v oblasti Ostrava-Jih”, poř. č. 192/2022 

05 

00135/RM2226/3 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Most Na Karolině - správce 

stavby”, poř. č. 148/2022 

05 

00136/RM2226/3 RM_VZ 9 Výměna nabouraného stojanu výjezdové brány 

parkoviště Jih 

84 

00137/RM2226/3 RM_VZ 10 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu    

na provedení oprav trhlin stěn v budově PIANO, areál 

MSIC, ul. Technologická 372/2, Ostrava Pustkovec 

84 

00138/RM2226/3 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Rekonstrukce Sokolské třídy 

(PD+AD+IČ)”, poř. č. 141/2022 

05 

00139/RM2226/3 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Most Na Karolině - PD+AD+IČ”, 

poř. č. 145/2022 

05 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_VZ 2 Zpracování realizační projektové dokumentace        

na instalaci tepelných čerpadel v objektu Vila Tereza 

84 

  RM_M 11 Příkazní smlouva na organizaci a zajištění provozu 

Parkovacího domu DK Poklad 
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  RM_M 12 Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě                      

č. 0644/2018/OD/VZKÚ na organizaci a zajištění 

provozu parkovacích ploch na Smetanově náměstí     

a na ulici Poděbradova 

09 

  RM_M 46 Návrh na záměr města prodat a neprodat nemovité 

věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, lokalita 

Křižíkova 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 3. schůze rady města konané dne 08.11.2022 
  
Usnesení číslo: 00083/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 3. schůze rady města konané dne 08.11.2022 

  

 
RM_M 1 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jany Secové, ředitelky 
Střediska volného času Korunka, p.o., do Švýcarska                  
(La Chaux-de-Fonds) ve dnech 20.–23.10.2022 
  
Usnesení číslo: 00084/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 09658/RM1822/151 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jany Secové, ředitelky Střediska volného času 

Korunka, p.o., do Švýcarska (La Chaux-de-Fonds) ve dnech 20.-23.10.2022  

  

 
RM_M 2 
Pravidla pro ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 
  
Usnesení číslo: 00085/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Pravidla pro ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 
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RM_M 3 
Renovace uměleckého díla 
  
Usnesení číslo: 00086/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
87 

Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového transferu městskému obvodu Poruba ve výši 300.000,00 Kč na renovaci 

uměleckého díla dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 3317, pol. 5493, ÚZ 7101                                o    90 tis. Kč 

ostatní běžné výdaje na ORJ 160 

na § 3326, pol. 5171                                             o  210 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody – výdaje na ORJ 120 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, org. 505                        o  300 tis. Kč 

Městský obvod Poruba 

- zvýší 

neinvestiční převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody – příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 505,                        o 300 tis. Kč 

- zvýší 

běžné výdaje na § 33xx, pol. 5xxx, ÚZ 93                   o  300 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2022 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 4 
Návrh: na vyhlášení “podmínek Programu na zachování a obnovu 
kulturních památek a významných městských staveb” a vyhlášení 
“Výzvy č. 1 - Městské domy a industriální dědictví a Výzvy č. 2 - Sakrální 
stavby” pro rok 2023 
  
Usnesení číslo: 00087/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
89 

Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit podmínky Programu na zachování a obnovu kulturních památek a významných 

městských staveb - dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení podmínek Programu na zachování a obnovu kulturních památek         

a významných městských staveb - dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Výzvu č. 1 - Městské domy a industriální dědictví - dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení Výzvy č. 1 - Městské domy a industriální dědictví - dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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schválit Výzvu č. 2 - Sakrální stavby - dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení Výzvy č. 2 - Sakrální stavby - dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

7) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

předložit zastupitelstvu města ke schválení bod 1), 3) a 5) tohoto usnesení a k rozhodnutí bod 2), 

4) a 6) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 16.11.2022 

 vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu 

  
 

RM_M 5 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti           
se stavbami “Rekonstrukce vodovodu Přemyšov-Poruba”,          
“Cyklistické propojení Ostrava Centrum-Dolní oblast Vítkovice”         
a “Rekonstrukce VO Ostrava - Zábřeh, Družstvo” 
  
Usnesení číslo: 00088/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou ”Rekonstrukce vodovodu 

Přemyšov-Poruba” mezi vlastníkem: 

XXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Cyklistické propojení 
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Ostrava Centrum - Dolní oblast Vítkovice” mezi vlastníkem: 

OKK Koksovny, a.s., Koksární 1112, 702 24 Ostrava, Přívoz 

IČO: 47675829 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

Ostrava-Zábřeh, Družstvo” mezi vlastníky: 

XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a 

XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce VO Ostrava-

Zábřeh, Družstvo” mezi vlastníky: 

XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a 

XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 
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RM_M 6 
Určení zastupitele, který bude ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., 
spolupracovat s úřadem územního plánování při pořizování územně 
plánovacích dokumentací a jejich změn 
  
Usnesení číslo: 00089/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit paní Mgr. Zuzanu Bajgarovou jako určeného zastupitele ve smyslu zákona č. 183/2006 

Sb., při pořizování územně plánovacích dokumentací a jejich změn na území statutárního města 

Ostravy 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

předložit návrh na schválení určeného zastupitele dle bodu 1) tohoto usnesení na zasedání 

zastupitelstva města dne 16.11.2022 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 16.11.2022 

 vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu 

  
 

RM_M 7 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 na realizaci stavby Úpravna vody     
Nová Ves, rekonstrukce sedimentačních nádrží 
  
Usnesení číslo: 00090/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo č. 2400/2022/OI/VZ na realizaci stavby           

“Úpravna vody Nová Ves, rekonstrukce sedimentačních nádrží”, a to  

se zhotovitelem 

Společnost ÚV Nová Ves 

sdružení na základě smlouvy o společnosti ze dne 17.6.2022 
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správce KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice I - Město, IČO 19010591 

 

společník ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 206/108, 619 00 Brno, IČO 00219169 

 

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

  

 
RM_M 8 
Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým 
organizacím v oblasti sociální péče 
  
Usnesení číslo: 00091/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí návratných finančních výpomocí v celkové výši 21.806 tis. Kč příspěvkovým 

organizacím v oblasti sociální péče na pokrytí zvýšených provozních nákladů, dle předloženého 

materiálu a důvodové zprávy, a to: 

 

• Domovu Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvkové organizaci, IČO 70631841, se sídlem    

Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz ve výši 1.401 tis. Kč, 

• Domovu Iris, příspěvkové organizaci, IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 

Ostrava - Mariánské Hory ve výši 1.574 tis. Kč,  

• Domovu Slunečnice Ostrava, příspěvkové organizaci, IČO 70631883, se sídlem       

Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba ve výši 6.021 tis. Kč, 

• Čtyřlístku - centru pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizaci, 

IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov ve výši        

12.810 tis. Kč 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

 

- sníží rozpočtová rezerva na 

 

§ 6409, pol. 5901, ORJ 120                                                    o   21.806 tis. Kč 

- zvýší 

neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím, na 
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§ 4350, pol. 5651, ORJ 180, ORG 35                                        o   1.401 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5651, ORJ 180, ORG 36                                        o   1.574 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5651, ORJ 180, ORG 40                                        o   6.021 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5651, ORJ 180, ORG 43                                        o 12.810 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2022 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 9 
Návrh na uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče a dodatku           
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace         
z výnosu daní z hazardních her 
  
Usnesení číslo: 00092/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 1851/ZM1822/29 
k usnesení č. 2135/ZM1822/35 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout  

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

v oblasti sociální péče na zabezpečení projektu “Krizové centrum pro děti a rodinu” z rozpočtu 

statutárního města Ostravy, ev. č. 0351/2022/SVZ, organizace Centrum sociálních služeb 

Ostrava, o.p.s., Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 28659392, dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu 

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

z výnosu daní z hazardních her na zabezpečení projektu “DOSTUPNOST SLUŽEB A AKTIVIT 
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CENTRA PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI z. s. OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM” ev. č. 1863/2022/SVZ, organizace Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., 

Kostelní náměstní 3172/1, 702 00 Ostrava, IČO: 48804517, dle přílohy č. 6 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy na uzavření dodatků dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., T: 16.11.2022 

 náměstek primátora 

  
 

RM_M 10 
Návrh na prohlášení o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 00093/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch nemovité věci nezapisované do katastru 

nemovitostí - kanalizační stoky a kabelového vedení veřejného osvětlení k pozemkům: 

- parc. č. 1007/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 3108/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 3118/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

a učinit prohlášení o zřízení služebnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost ve prospěch nemovité věci nezapisované do katastru 

nemovitostí - vodovodního řadu DN 400, vodovodního řadu DN 200, kanalizace DN 1000, 

kanalizace DN 800, veřejného osvětlení a světelné signalizace k pozemku: 

- p. p. č. 1079/6 - ostatní plocha, dráha 

 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
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a učinit prohlášení o zřízení služebnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Návrh na přípravu a podání žádosti do 14. výzvy IROP - Sociální služby - 
SC 4.2 (MRR) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 
  
Usnesení číslo: 00094/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a podáním žádosti o dotaci pro projekt ”Pracoviště OSV, oddělení 

sociálních služeb, Tyršova 1761/14, Moravská Ostrava” z Integrovaného regionálního 

operačního programu, 14. výzvy IROP - Sociální služby - SC 4.2 (MRR) dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů 

spojených s přípravou projektu a předložení žádosti o dotaci pod názvem “Pracoviště OSV, 

oddělení sociálních služeb, Tyršova 1761/14, Moravská Ostrava” a všech jejich příloh dle bodu 

1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami 14. výzvy IROP - Sociální služby - SC 4.2 (MRR) 

  

 Vyřizuje: Petr Veselka, T: 31.12.2022 

 starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

  

 Vyřizuje: Petr Veselka, T: 31.12.2023 

 starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 14 
Návrh přijmout dar vodovodního řadu a uzavřít darovací smlouvu         
s J.V. v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00095/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
přijmout dar vodovodního řadu DN 80 celkové délky 155,51 m uloženého v pozemku           

parc. č. 1915/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

(viz příloha č. 1 předloženého materiálu), ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 

městskému obvodu Petřkovice, který byl vybudován v rámci stavby „Prodloužení vodovodu      

ul. Hluboké v Petřkovicích“   

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 

s dárcem 

 

JXXXXXXXXX VXXXXXXXX narozen roku XXXX 

bydliště XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXX XX 

  

 
RM_M 15 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě, s uzavřením smlouvy    
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy k části 
pozemku v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava s fyzickou osobou 
  
Usnesení číslo: 00096/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s umístěním přípojky splaškové 

kanalizace      v rámci stavby “Přípojka kanalizace - rekreační objekt p. č. 339/5 Nová Ves” 

do pozemku p. p. č. 522 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava,      

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

pro investora: 

XXXXXXX XXXXXXXXX datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

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

  

2) rozhodla 

  na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti přípojky splaškové 

kanalizace v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 
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p. p. č. 522 - ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

 

s budoucím oprávněným: 

XXXXXXX XXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 

 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 522 - ostatní plocha, 

silnice o výměře 2,10 m2 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

s nájemcem: 

XXXXXXX XXXXXXXXX datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti do majetku města 
  
Usnesení číslo: 00097/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 

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

 

• části pozemku parc. č. 3185/1v k.ú. Polanka nad Odrou, oddělenou dle geometrického plánu  

č. 3849-36/2022 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3185/29 o výměře 1094 m²            

v k. ú. Polanka nad Odrou, pro městský obvod Polanka nad Odrou 

  

2) schvaluje 

  
text odpovědi městskému obvodu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 17 
Návrh na souhlas s dočasným a trvalým odnětím částí pozemku 
určeného k plnění funkcí lesa, souhlas s umístěním stavby na pozemku 
vše v k. ú. Proskovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00098/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
 

Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s dočasným odnětím části pozemku parc. č. 738/11 v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, o výměře 

65,5 m2, určeného k plnění funkcí lesa, 

v rámci stavby městského obvodu Proskovice ”Výstavba chodníku podél levé hrany sil. III/4787, 

ulice Staroveská, ve směru na Starou Ves nad Ondřejnicí”  

pro investora městský obvod Proskovice, 

a to dle katastrální situace, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s trvalým odnětím části pozemku parc. č. 738/11 v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, o výměře   

27,5 m2, určeného k plnění funkce lesa,  

v rámci stavby městského obvodu Proskovice ”Výstavba chodníku podél levé hrany sil. III/4787, 

ulice Staroveská, ve směru na Starou Ves nad Ondřejnicí” 

pro investora městský obvod Proskovice, 

a to dle katastrální situace, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
v souladu s ustanovením § 184 a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, s umístěním stavby “Výstavba chodníku podél levé hrany sil. III/4787, ul. Staroveská, 

ve směru na Starou Ves nad Ondřejnicí”, realizované mj. na části pozemku: 

- parc. č. 738/11 v k. ú. Proskovice, obec Ostrava, 
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a to dle katastrální situace, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 

pro investora městský obvod Proskovice 

  

 
RM_M 18 
Žádosti o uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám se subjektem 
TROJHALÍ KAROLINA a spolkem Tělocvičná jednota Sokol Ostrava-
Proskovice 
  
Usnesení číslo: 00099/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
92 

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. 2535/2022/ŠaS uzavřené mezi statutárním městem 

Ostrava a subjektem TROJHALÍ KAROLINA, K Trojhalí 3361/5, Moravská Ostrava,       

702 00 Ostrava, IČO 72089237, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0466/2022/ŠaS uzavřené mezi statutárním městem 

Ostrava a spolkem Tělocvičná jednota Sokol Ostrava-Proskovice, Světlovská 91/41, Proskovice, 

724 00 Ostrava, IČO 60337044, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Janu Dohnalovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení na jeho 

zasedání dne 16.11.2022 

  

 Vyřizuje: Ing. Karel Plunder, Ph.D., MBA, T: 16.11.2022 

 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. 

Strana 21/52  
 

RM_M 19 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00100/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s kácením 1 ks borovice o obvodu kmene 125 cm rostoucí na pozemku parc. č. 613/50 - 

ostatní plocha, zeleň, k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

 

b) s kácením 1 ks topolu osika  o obvodu kmene 179 cm rostoucího na pozemku parc.č. 105/8 - 

ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c) s kácením 11 ks olše lepkavé, 6 ks javoru mléče a 1 ks střemchy rostoucích na pozemku    

parc. č. 2046/3 - ostatní plocha, zeleň, 1 ks vrby křehké rostoucí na pozemku parc. č. 4175/2 - 

ostatní plocha, jiná plocha, vše k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu, přičemž k vlastnímu fyzickému kácení dřevin dojde až těsně před zahájením výstavby 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení a podání žádostí o povolení kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany 

přírody dle bodů 1a) a 1b) a vyhotovení souhlasu s kácením dřevin dle bodu 1c) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 15.11.2022 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu žádostí o povolení kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany přírody a souhlasu     

s kácením dřevin dle bodu 2)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 15.11.2022 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 20 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných movitých věcí 
statutárního města Ostravy, předaných k hospodaření právnické osobě 
Domov Iris, příspěvková organizace, IČO 70631824, se sídlem    
Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
  
Usnesení číslo: 00101/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných movitých věcí statutárního města Ostravy, 

předaných k hospodaření právnické osobě Domov Iris, příspěvková organizace, IČO 70631824, 

se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, v celkové pořizovací ceně    

635 753,00 Kč a zůstatkové hodnotě 22 541,00 Kč (příloha č. 1 předloženého materiálu) 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci movitých věcí: 

Předsedkyně: Jitka Dudová, fin. záležitosti klientů organizace 

Členové:      Jana Ciompová, vedoucí všeobecná sestra 

                  Jana Čičáková, vedoucí stravovacího úseku 

                  Jozefína Rucká, majetkový odbor MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedkyni komise 

vyhotovit zápis o provedení likvidace movitých věcí 

  

 Vyřizuje: Jitka Dudová, T: 09.12.2022 

 předsedkyně likvidační komise 

  
 

RM_M 21 
Návrh na uzavření smlouvy o vypořádání technického zhodnocení 
předmětu výpůjčky 
  
Usnesení číslo: 00102/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o vypořádání technického zhodnocení předmětu 

výpůjčky, a to části pozemku parc. č. 5984/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace               
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o výměře 33,60 m2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

s vypůjčitelem: 

Dopravní podnik Ostrava a. s., 

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

IČO 619 74 757 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Návrh na poskytnutí finančního daru právnické osobě Svaz neslyšících 
a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Základní organizace nedoslýchavých 
Ostrava-Poruba, p.s. za účelem pořízení notebooku pro administrativní 
účely spojené se zajištěním činnosti pobočného spolku 
  
Usnesení číslo: 00103/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančního daru právnické osobě Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, 

z.s., Základní organizace nedoslýchavých Ostrava-Poruba, p.s., se sídlem Dukelská 363, 739 23 

Stará Ves nad Ondřejnicí, IČO: 75088908, ve výši 15 tis. Kč za účelem pořízení notebooku     

pro administrativní účely spojené se zajištěním činnosti pobočného spolku dle žádosti           

v příloze č. 1 předloženého materiálu, a o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

• zvýší 

příjmy na ORJ 180 

§ 4399, pol. 2229, ÚZ 7106                   o 15 tis. Kč 

 • zvýší  

neinvestiční transfery na ORJ 170 

§ 3549, pol. 5222                                  o 15 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2022 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 23 
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 a udělení 
předchozího souhlasu s nabytím nadačního příspěvku 
  
Usnesení číslo: 00104/RM2226/3 

(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 finančních 

darů do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace,      

IČO 70631956, se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 30 Ostrava – Zábřeh, v celkové            

výši 12 100,00 Kč 

  

2) 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 nadačního 

příspěvku od Nadace O2, IČO 26700000, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - 

Michle do vlastnictví Dětského centra Domeček, příspěvkové organizace, IČO 70631956,     

ve výši 55 140,00 Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D. 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele s nabytím finančních darů dle bodu        

1) tohoto usnesení a k nabytí nadačního příspěvku dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 11.11.2022 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 24 
Návrh ceny vodného a stočného pro konečného odběratele             
v Průmyslové zóně Mošnov pro rok 2023 
  
Usnesení číslo: 00105/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,                      

se sídlem: 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, jako provozovatele 

vodohospodářské infrastruktury, s výši ceny pro vodné a stočné v Průmyslové zóně Mošnov   

pro rok 2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 25 
Návrh na uzavření soudního smíru 
  
Usnesení číslo: 00106/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o podání návrhu na schválení soudního smíru dle přílohy č. 1 předloženého materiálu            

k Okresnímu soudu Praha-západ, a to společně se společnosti BAOBAB - péče o zeleň, s. r. o., 

IČO: 26150646, se sídlem Rýznerova 3/24, 252 62 Únětice 

  

 
RM_M 26 
Žádost o mimořádnou dotaci spolku Český svaz házené, z.s. 
  
Usnesení číslo: 00107/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
92 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 100 tis. Kč spolku Český svaz házené, z.s., 

IČO: 00548979, se sídlem Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4, na realizaci projektu 

“Kvalifikační utkání o postup na Mistrovství Evropy”, dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi  
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statutárním městem Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují ostatní neinvestiční výdaje 

na § 3419, pol. 5901, ÚZ 7104, ORJ 161 o 100 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7112 ORJ 161 o 100 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Janu Dohnalovi 

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

na jeho zasedání dne 16.11.2022 

  

 Vyřizuje: Ing. Karel Plunder, Ph.D., MBA, T: 16.11.2022 

 pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru sportu 

  
 

RM_M 27 
Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti pro budoucí oprávněné OVANET a.s.        
a QUANCOM, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00108/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

- parc. č. 5623/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

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

 

v rámci stavby „OP KS Nová Osada“    

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 pozemku: 

- parc. č. 5623/15  - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

  

OVANET a.s. 

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

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

- parc. č. 386  - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 3577/1  - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

  

QUANTCOM, a.s. 

se sídlem Praha 8 – Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 18600, IČO: 281 75 492    

  

v rámci stavby „694564 Optické propojení Ostrava, Moravská Ostrava-Poděbradova ul.”   

  

dle situačního výkresu, který je přílohou č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích: 

- parc. č. 386  - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 3577/1  - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

  

QUANTCOM, a.s. 
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se sídlem Praha 8 – Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 18600, IČO: 281 75 492    

  

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 28 
Návrh nekoupit nemovité věci od společnosti Asental Land s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00109/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem koupit nemovité věci, a to:  

• v k. ú. Bartovice, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 66 

  

• v k. ú. Hrušov, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 694 

- pozemek parc. č. 695/1 

- pozemek parc. č. 695/3 

- pozemek parc. č. 696 

- pozemek parc. č. 697 

- pozemek parc. č. 698 

- pozemek parc. č. 684 

- pozemek parc. č. 685 

- pozemek parc. č. 686 

- pozemek parc. č. 687 

- pozemek parc. č. 688 

- pozemek parc. č. 582 

- pozemek parc. č. 587/4 

  

• v k. ú. Koblov, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 574/2 

- pozemek parc. č. 575/2 

  

• v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 311 

  

• v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 414/5 

- pozemek parc. č. 415/4 

- pozemek parc. č. 416 

- pozemek parc. č. 417 

- pozemek parc. č. 421 
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- pozemek parc. č. 422 

- pozemek parc. č. 423 

- pozemek parc. č. 424 

- pozemek parc. č. 425 

- pozemek parc. č. 3239/1 

- pozemek parc. č. 3239/2 

- pozemek parc. č. 3240/1 

- pozemek parc. č. 3276 

- pozemek parc. č. 3277/2 

- pozemek parc. č. 3278/2 

- pozemek parc. č. 3278/5 

- pozemek parc. č. 4969/1 

  

• v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 9 

  

• v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 158/1 

- pozemek parc. č. 154/2 

- pozemek parc. č. 158/2 

- pozemek parc. č. 152/3 

- pozemek parc. č. 158/4 

- pozemek parc. č. 164/1 

  

vše od společnosti Asental Land s.r.o., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČO: 27769143  

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.11.2022 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 29 
Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu ev. č. 1681/2016/MJ     
a nájemní smlouvu ev. č. 1680/2016/MJ formou uzavření dodatků 
  
Usnesení číslo: 00110/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 1681/2016/MJ ze dne 22. 6. 2016, ve znění 
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dodatku č. 1 ze dne 23. 12. 2020, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 4462/5 

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

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

a to k prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2025, 

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

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

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

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

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

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

a to k prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2027, 

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

si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 30 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 00111/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků ve výši 78 tis. Kč městskému obvodu Poruba               

na spolufinancování akce Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy, Hl. třída,        

Ostrava-Poruba dle bodu E.7. důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
změnu účelu použití finančních prostředků ve výši 718  tis. Kč, poskytnutých městskému 

obvodu Poruba na akci Revitalizace  vnitrobloku náměstí Jana Nerudy, Hlavní třída,    

Ostrava-Poruba, a to převod na akci Revitalizace veřejného prostoru náměstí Družby,     

Ostrava-Poruba, etapa A2 dle bodu F.1. důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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3) schvaluje 

  
rozpočtová opatření dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválená rozpočtová opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2022 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 31 
Návrh na uzavření “Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene” v souvislosti se stavbou “Novostavba bytového 
domu Biskupská-Kostelní” 
  
Usnesení číslo: 00112/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
05 

Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou 

“Novostavba bytového domu Kostelní-Biskupská” mezi “Společenstvím vlastníků jednotek 

domu 28. října 285/13” se sídlem ul. 28. října 285/13, 702 00 Ostrava, IČO: 25909827 

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

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 32 
Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o poskytnutí 
účelové dotace na Výměnu chladící jednotky pro vzduchotechniku 
OSTRAVAR ARÉNY 
  
Usnesení číslo: 00113/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
45 

   
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o poskytnutí  účelové dotace ve výši 8 000 000,- Kč obchodní společnosti 
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VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30, IČO 25911368,    

na Výměnu chladící jednotky pro vzduchotechniku OSTRAVAR ARÉNY a o uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy    

mezi statutárním městem Ostravou a obchodní společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.,  

Ruská 3077/135, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30, IČO 25911368, dle přílohy č. 2 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: 16.11.2022 

 pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru sportu 

  
 

RM_M 33 
Žádosti o poskytnutí mimořádných dotací na realizaci významných akcí 
města v oblasti sportu v roce 2023 
  
Usnesení číslo: 00114/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
92 

 

Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí mimořádných dotací z rozpočtu SMO na podporu významných akcí 

města v oblasti sportu žadatelům a ve výši dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu,          

a rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací mezi statutárním městem Ostrava 

a žadateli uvedenými v příloze č. 1 a č. 2 předloženého materiálu, a to dle přílohy č. 3 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Janu Dohnalovi 

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

dne 16.11.2022 

  

 Vyřizuje: Ing. Karel Plunder, Ph.D., MBA, T: 16.11.2022 

 pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru sportu 
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RM_M 34 
Žádost organizace PLATO Ostrava, p.o., o změnu podmínek čerpání 
účelového příspěvku poskytnutého na realizaci akce „Jatka - vybavení 
prostor pro fungování galerie PLATO“ 
  
Usnesení číslo: 00115/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 09125/RM1822/142 
k usnesení č. 1999/ZM1822/33 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o změně podmínek čerpání účelového příspěvku poskytnutého organizaci PLATO 

Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava,       

IČO 71294538, na realizaci akce “Jatka - vybavení prostor pro fungování galerie PLATO”  

dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

 investiční příspěvky na ORJ 160 

 na § 3315, pol. 6351, org. 4250                   o 2 761 tis. Kč 

- z v y š u j í 

 neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

 na § 3315, pol. 5331, org. 4250, ÚZ 2003    o 2 761 tis. Kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit úpravu závazných ukazatelů organizaci 

PLATO Ostrava, příspěvková organizace, 

- snížení  investičního příspěvku      o 2 761 tis. Kč 

- zvýšení neinvestičního příspěvku   o 2 761 tis. Kč 

  

4) ukládá 

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

předložit návrh dle bodu 1) - 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města dne 16.11.2022            
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k rozhodnutí a schválení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 16.11.2022 

 vedoucí odboru kultury 

  
5) schvaluje 

  
nové rozdělení investičního příspěvku poskytnutého organizaci PLATO Ostrava, příspěvková 

organizace, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO 71294538, ve výši 

689.700,- Kč na projekt návrhu mobiliáře pro interiérové vybavení  

- na investiční příspěvek ve výši  421 114,- Kč, 

- na neinvestiční příspěvek ve výši 268 586,- Kč, 

dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu  

  

6) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

 investiční příspěvky na ORJ 160 

 na § 3315, pol. 6351, org. 4250                 o 269 tis. Kč 

- z v y š u j í 

 neinvestiční příspěvky na ORJ 160 

 na § 3315, pol. 5331, org. 4250, ÚZ 2003    o 269 tis. Kč 

  

7) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 6) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2022 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
8) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů organizaci 

PLATO Ostrava, příspěvková organizace, 

- snížení investičního příspěvku       o 269 tis. Kč 

- zvýšení neinvestičního příspěvku   o 269 tis. Kč 
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RM_M 35 
Schválení přípravy projektů statutárního města Ostravy               
ke spolufinancování v rámci ITI Ostravské metropolitní oblasti 
  
Usnesení číslo: 00116/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 09879/RM1822/154 
k usnesení č. 00014/RM2226/1 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektů “Městečko bezpečí - pořízení výukových programů a vybavení”       

a “Galerie - Místecká III” ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního 

programu v rámci Integrované teritoriální investice Ostravské metropolitní oblasti (ITI) 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 

zajistit veškeré úkony spojené s přípravou a podáním žádostí o podporu projektů dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jiří Hudec, T: 31.12.2023 

 pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 36 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 130.000 Kč 
společnosti DOBRO&TA s.r.o., se sídlem U Břízek 115/8, 747 94 
Dobroslavice, IČO: 01966910, na podporu projektu “Advent plný 
KŘÍDLENÍ 2022” 
  
Usnesení číslo: 00117/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 130.000 Kč 

společnosti DOBRO&TA s.r.o., se sídlem U Břízek 115/8, 747 94 Dobroslavice,            

IČO: 01966910, na podporu projektu ”Advent plný KŘÍDLENÍ 2022” dle přílohy č. 1           

a důvodové zprávy předloženého materiálu  
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje 

na § 2141, pol. 5139, ORJ 221 o 130 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám  

na § 3319, pol. 5213, ORJ 221 o 130 tis. Kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi 

statutárním městem Ostrava a společností DOBRO&TA s.r.o., se sídlem U Břízek 115/8, 747 94 

Dobroslavice, IČO: 01966910, na podporu projektu ”Advent plný KŘÍDLENÍ 2022”          

dle přílohy č. 2 předloženého  materiálu 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 1) až 3) tohoto usnesení k rozhodnutí a ke schválení zastupitelstvu 

města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 16.11.2022 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 37 
Návrh na zrušení záměru města prodat pozemek ve Strategické 
průmyslové zóně Ostrava - Mošnov 
  
Usnesení číslo: 00118/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
08 
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k usnesení č. 1703/ZM1822/27 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

zrušit záměr prodat společnosti Maestoso Advanced Materials a.s., Záhřebská 562/41, 

Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 018 93 475 nemovitou věc ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy:  

- pozemek p. p. č. 802/83 - orná půda o výměře 25 230 m2, v k. ú. Mošnov, obec Mošnov,    

který se nachází ve Strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.11.2022 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 38 
Návrh na uzavření Smlouvy o společné expozici a prezentaci na veletrhu 
MIPIM 2023 s Hlavním městem Praha, se statutárním městem Brno         
a s Moravskoslezským krajem 
  
Usnesení číslo: 00119/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 09330/RM1822/146 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  o uzavření Smlouvy o společné expozici a prezentaci na veletrhu MIPIM 2023 mezi statutárním 

městem Ostrava 

a 

Moravskoslezským krajem, 

se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 

a 

Statutárním městem Brno 

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO 44992785  

a 

Hlavním městem Praha 



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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se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha, IČO: 00064581 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

  
zastupujícího vedoucího odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy 

jednáním s potenciálními partnery o společné účasti v expozici Czech Cities & Regions         

na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2023 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jiří Hudec, T: 28.02.2023 

 pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru strategického rozvoje 

  
3) ukládá 

  
zastupujícímu vedoucímu odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy 

 

zabezpečit prostřednictvím odboru veřejných zakázek Magistrátu města Ostravy konání 

výběrového řízení na zajištění cateringových služeb na mezinárodním veletrhu nemovitostí      

a investičních příležitostí MIPIM 2023 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jiří Hudec, T: 28.02.2023 

 pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru strategického rozvoje 

  
4) ukládá 

  
zastupujícímu vedoucímu odboru strategického rozvoje 

zabezpečit prostřednictvím odboru veřejných zakázek Magistrátu města Ostravy konání 

výběrového řízení na zajištění  zhotovitele expozice na mezinárodním veletrhu nemovitostí      

a investičních příležitostí MIPIM 2023 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jiří Hudec, T: 28.02.2023 

 pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru strategického rozvoje 

  
5) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, a Mgr. Zuzany Bajgarové, 

náměstkyně primátora, do Francie (Cannes) ve dnech 13. - 16. 3. 2023 za účelem reprezentace 

města na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2023 

  

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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6) schvaluje 

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

předpisů 

  

7) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, a náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 31.03.2023 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
8) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Ing. arch. Ondřeje Vysloužila, ředitele příspěvkové organizace 

MAPPA, do Francie (Cannes) ve dnech 13. - 16. 3. 2023 za účelem reprezentace města          

na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2023 

  

9) ukládá 

  
řediteli příspěvkové organizace MAPPA 

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 8) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Ondřej Vysloužil, T: 31.03.2023 

 ředitel příspěvkové organizace MAPPA 

  
 

RM_M 39 
Vypovězení smlouvy č. 33/2022/B se společností ENBRA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00120/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vypovědět smlouvu č. 33/2022/B se společností ENBRA, a.s., IČO: 44015844,                

se sídlem Durďákova 5, 613 00 Brno, v souladu s článkem VII. Další ustanovení, s tří měsíční 

výpovědní lhůtou 

  

 
 
 



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 40 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce v k. ú. Moravská Ostrava,      
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00121/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce nemovitých věcí: 

- pozemku parc. č. 436 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 2366 m2, 

- pozemku parc. č. 437 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 286 m2, 

- pozemku parc. č. 442/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 273 m2, 

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

s vypůjčitelem Černá louka s.r.o., IČO: 268 79 280, se sídlem Černá louka 3235,        

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 41 
Návrh koupit pozemek v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00122/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
08 

Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit pozemek parc.č. 2409/4 v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, od vlastníka 

Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.11.2022 

 vedoucí odboru majetkového 



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 42 
Návrh na záměr města nepronajmout část pozemku parc. č. 1007/2,       
v k. ú. Svinov, obec Ostrava a pozemek parc. č. 2620/160, v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr pronájmu části pozemků        
v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava a návrh na záměr pronájmu částí 
pozemku v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00123/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
že nemá záměr pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava,          

parc. č. 1007/2, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 4,90 m2, v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

(ul. Mannesmannova), 

dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
že nemá záměr pronajmout pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostrava,             

parc. č. 2620/160, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 182 m2, v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava (ul. Na Fifejdách), 

dle přílohy č. 2/1 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- 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 (ul. V. Vlasákové), 

dle zákresu v situačním výkresu, který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

4) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava,       

parc. č. 2665/57, zahrada, o celkové výměře 7,92 m2, a to část označenou v situačním snímku 

jako (”A”) o výměře 3,96 m2 a část označenou v situačním snímku jako (”B”) o výměře 3,96 m2, 

v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava (ul. V Břízkách), 

dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 4/1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  



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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RM_M 43 
Návrh prodat stavbu v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00124/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem prodat stavbu bez čp/če tech. vyb., ve vlastnictví statutárního města Ostrava,       

která stojí na pozemku parc. č. 2424/7, v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, 

společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno, 

IČO 25317628, za sjednanou kupní cenu v celkové výši 2.431.350 Kč  

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.11.2022 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 44 
Návrh na zřízení výborů zastupitelstva města pro volební období 2022 - 
2026, a to výboru statutového a výboru pro udělování čestného 
občanství a cen města 
  
Usnesení číslo: 00125/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

zřídit pro volební období 2022 - 2026 výbory zastupitelstva města: 

 

a) statutový 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 43/52  
 

b) pro udělování čestného občanství a cen města 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

stanovit počet členů: 

 

a) výboru statutového na 13 

b) výboru pro udělování čestného občanství a cen města na 13 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

zvolit 

a) předsedou statutového výboru 

    Ing. Tomáše Macuru, MBA, primátora 

b) členy statutového výboru 

    Bc. Richarda Vereše, člena ZM 

    Bc. Martina Bednáře, člena ZM 

    Mgr. Petru Brodovou, MPA, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXX XXXXX XXXXXXX 

    Ing. Vladimíra Cigánka, člena ZM 

    Ing. Františka Kolaříka, člena ZM 

    Richarda Čermáka, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX  

    Ing. Petru Bernfeldovou, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXXX  

    Roberta Starého, člena ZM 

    MUDr. Jana Sílu, člena ZM 

    Bc. Aleše Boháče, MBA, člena ZM 

    Ing. Davida Witosze, člena ZM 

    JUDr. Josefa Babku, člena ZM 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

zvolit 

a) předsedou výboru pro udělování čestného občanství a cen města 

    Ing. Tomáše Macuru, MBA, primátora 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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b) členy výboru pro udělování čestného občanství a cen města 

    Ing. Hanu Tichánkovou, členku ZM 

    Zdeňka Rodka, člena ZM 

    Radomíru Vlčkovou, nar. XXXXXXXXXX,bytem XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

    Bc. Radanu Zapletalovou, členku ZM 

    Jana Okouna, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX X 

    Jiřího Havlíčka, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX X 

    Lenku Kocierzovou, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XX 

    Gabrielu Poštulkovou, členku ZM 

    Ing. Filipa Čmiela, Ph.D., člena ZM 

    Jolanu Kavalkovou, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX  

    Mgr. Andreu Hoffmannovou, Ph.D., náměstkyni primátora 

    JUDr. Josefa Babku, člena ZM 

  

5) ukládá 

  
primátorovi města Ing. Tomáši Macurovi, MBA 

předložit návrhy dle bodů 1) - 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k projednání 

  

 

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 16.11.2022 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 45 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava a návrh nepronajmout části pozemků            
v k. ú. Muglinov a v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00126/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 3589/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace  

o výměře 47 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou 

č. 1/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
že nemá záměr pronajmout část pozemku p. p. č. 539 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře    

58 m2 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 

předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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3) rozhodla 

  
že nemá záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1106 - zahrada o výměře 726,50 m2             

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, dle zákresu v leteckém snímku, který je přílohou č. 3/1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 47 
Návrh dalšího postupu souvisejícího s realizací nové přístavby          
a rekonstrukce stavby “Nová přístavba rekonstrukce restaurace Spolek” 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Nádražní) 
  
Usnesení číslo: 00127/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na straně prodávajícího s uzavřením Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě s předkupním právem      

a zákazem zcizení 

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. 5 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.11.2022 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na úpravu platu řediteli Domova Iris, příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 00128/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
32 

  
Rada města 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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1) schvaluje 

  
úpravu platu řediteli Domova Iris, příspěvkové organizace s účinností od 1. 12. 2022          

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Objednávka nákupu 10 kusů tiskáren HP PageWide Managed Color MFP 
E58650dn 
  
Usnesení číslo: 00129/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření objednávky na nákup 10 kusů tiskáren    

HP PageWide Managed Color MFP E58650dn za celkovou cenu 188 000,- Kč bez DPH 

od společnosti KompIT, s.r.o., se sídlem Ostravská 738/4, 733 01 Karviná - Fryštát,          

IČO 08581690 dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

podepsat objednávku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 30.11.2022 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_VZ 3 
Objednávka na nákup 20ks switchů Catalyst 
  
Usnesení číslo: 00130/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky na nákup 20ks switchů 

Catalyst C1000-8P-E-2G-L za celkovou cenu 197 800,00 Kč bez DPH vůči společnosti KompIT, 

s.r.o., se sídlem Ostravská 738/4, Fryštát, 733 01 Karviná, IČO: 08581690, dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

podepsat objednávku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 30.11.2022 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka „Nákup kancelářského papíru na rok 2023”,         
poř. č. 205/2022 
  
Usnesení číslo: 00131/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
aby společnost Tender systems s.r.o., provedla jménem statutárního města Ostravy úkony 

zadavatelské činnosti podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, vztahující se k veřejné zakázce na dodávky kancelářského papíru pro statutární město  

 

Ostravu, městské obvody a právnické osoby zřízené či založené statutárním městem Ostravou 

na základě zadávacích podmínek dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce označené „Nákup kancelářského papíru    

na rok 2023” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na dodávky kancelářského papíru         

pro statutární město Ostravu, městské obvody a právnické osoby zřízené či založené statutárním 

městem Ostravou dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření smluv o centralizovaném zadávání k zajištění zadávacích řízení na dodávky 

kancelářského papíru mezi centrálním zadavatelem statutárním městem Ostravou a pověřujícími 

zadavateli: 
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Mateřskou školou Ostrava, Blahoslavova 6, p.o. 

IČO: 75027305 

se sídlem: Blahoslavova 1594/6, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz 

Centrem sociálních služeb Jih, p.o. 

IČO: 8238359 

se sídlem: Odborářská 677/72, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

Mateřskou školou Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, p.o. 

IČO: 75029871 

se sídlem: Adamusova 1041/7, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) bere na vědomí 

  
jednostrannou výpověď smlouvy o centralizovaném zadávání ev. č. 0527/2018/HS, dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu, podanou ze strany pověřujícího zadavatele: 

 

 

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, p.o. 

IČO: 70984786 

se sídlem: Ivana Sekaniny 1804/15, Poruba, 708 00 Ostrava  

  

 
RM_VZ 5 
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb a souvisejících 
činností z důvodu prodloužení doby trvání smlouvy 
  
Usnesení číslo: 00132/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb a souvisejících činností              

č. 2784/2021/HS/VZ ze dne 17.12.2021 mezi statutárním městem Ostrava,            

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a Advokátní kanceláří Pyšný, 

Srba & Partneři, v.o.s., Občanská 1115/16, 710 00 Ostrava, IČO: 64615065 z důvodu 

prodloužení doby trvání smlouvy, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_VZ 6 
Veřejná zakázka „Nákup kancelářských potřeb s náhradním plněním 
2022-2023”, poř. č. 166/2022 
  
Usnesení číslo: 00133/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 10414/RM1822/161 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu, o výběru 

dodavatele a uzavření rámcové dohody na dodávky kancelářských potřeb s náhradním plněním, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů       

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

znění s účastníkem, který podal nabídku společně společnostmi: 

 

ASTRA kancelářské potřeby s.r.o. 

IČO: 27791661 

se sídlem: Kosmonautů 670/68, 734 01 Karviná – Ráj 

a 

Eagle Eyes a.s. 

IČO: 01502875 

se sídlem: Skalní 1088, 753 01 Hranice I-Město 

 

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

materiálu 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Bezvýkopová oprava kanalizací v oblasti Ostrava-Jih”, 
poř. č. 192/2022 
  
Usnesení číslo: 00134/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu v rámci realizace 

stavby “Bezvýkopová oprava kanalizací v oblasti Ostrava-Jih”, v k. ú. Výškovice u Ostravy,    

k. ú. Zábřeh nad Odrou, k. ú. Hrabůvka a k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava v rozsahu přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 
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Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

se sídlem: Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČO: 45193673  

za cenu nejvýše přípustnou 2.780.449,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Most Na Karolině - správce stavby”, poř. č. 148/2022 
  
Usnesení číslo: 00135/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 10035/RM1822/156 
k usnesení č. 10297/RM1822/159 
  
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 zjištění údajů  

o skutečných majitelích dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,       

v platném znění,   na zajištění výkonu činností správce stavby “Most Na Karolině”,            

v k. ú. Moravská Ostrava a v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s účastníkem, který předložil 

svou nabídku pod poř. č. 1: 

Společnost s názvem ”DPOva / SAFETY - Most Karolina” 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. (vedoucí společník) 

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava 

IČO: 42767377 

a 

SAFETY PRO s.r.o. (společník) 

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc-Holice 

IČO: 28571690 

za cenu nejvýše přípustnou 6.902.800,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 9 
Výměna nabouraného stojanu výjezdové brány parkoviště Jih 
  
Usnesení číslo: 00136/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
84 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a podpisu objednávky na výměnu stojanu výjezdové 

brány zhotoviteli TEMAR spol. s r.o., Vítkovická 1708/17, 702 00 Moravská Ostrava,       

IČO 60318929 za cenu nejvýše přípustnou 139.700,- Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 15.11.2022 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 10 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení oprav 
trhlin stěn v budově PIANO, areál MSIC, ul. Technologická 372/2, Ostrava 
Pustkovec 
  
Usnesení číslo: 00137/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení oprav trhlin stěn v budově PIANO, areál 

MSIC, ul. Technologická 372/2, Ostrava Pustkovec firmě VeSt Ostrava s. r. o.,         

Vítkovická 3299/3a 702 00 Ostrava. IČO: 47666099, za cenu nejvýše přípustnou 231 348,- Kč 

bez DPH 

  

2) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru hospodářské 

správy,  

podepsal objednávku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 15.11.2022 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce Sokolské třídy (PD+AD+IČ)”,          
poř. č. 141/2022 
  
Usnesení číslo: 00138/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 10484/RM1822/162 
  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
podle ust. § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,         

v platném znění, otevřené řízení k veřejné zakázce “Rekonstrukce Sokolské třídy (PD+AD+IČ)”, 

a to z důvodu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Most Na Karolině - PD+AD+IČ”, poř. č. 145/2022 
  
Usnesení číslo: 00139/RM2226/3 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 10216/RM1822/158 
  
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 zjištění údajů                   

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

znění, na vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy 

a realizace stavby “Most Na Karolině”, v k. ú. Moravská Ostrava a v k. ú. Slezská Ostrava,    

obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 3: 

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. 

se sídlem: Osová 717/20, 625 00 Brno 

IČO: 46974806 

za ceny nejvýše přípustné dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
 


