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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 15.11.2022 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00140/RM2226/4 RM_M 0 Schválení programu 4. schůze rady města konané 

dne 15.11.2022 

35 

00141/RM2226/4 RM_M 1 Souhlas s podáním žádosti o dotaci pro projekt                    

s názvem “ITI - Pokročilé metody ve vzdělávání” 

50 

00142/RM2226/4 RM_M 2 Schválení Změny č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace z Operačního programu Životní prostředí      

na projekt “Revitalizace ulice Gustava Klimenta                   

v Ostravě-Porubě” 

50 

00143/RM2226/4 RM_M 3 Návrh na uzavření dodatku č. 1: Stavby veřejného 

osvětlení III. - PD, AD, IČ 

05 

00144/RM2226/4 RM_M 4 Objednávka na nákup souboru prvků pro posílení                 

a upgrade síťového připojení 

83 

00145/RM2226/4 RM_M 5 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných 

movitých věcí statutárního města Ostravy, 

předaných k hospodaření právnické osobě Domov 

Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867, 

se sídlem Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava - 

Zábřeh 

41 

00146/RM2226/4 RM_M 6 Návrh prodat pozemek v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 08 

00147/RM2226/4 RM_M 7 Návrh koupit a svěřit nemovité věci v k.ú. Slezská 

Ostrava, Muglinov a v k.ú. Kunčičky - obec 

Ostrava 

08 

00148/RM2226/4 RM_M 8 Schválení Změny č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace z Operačního programu Životní prostředí na 

projekt “Rekonstrukce objektu Dělnická č. p. 411 

na bytový dům pro seniory SO 02 – 04” 

50 

00149/RM2226/4 RM_M 9 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k Darovací smlouvě 

ev. č. 1621/2022/KP o přijetí finančního daru                    

na výdaje SMO spojené s řešením ukrajinské 

uprchlické krize na území města Ostravy                    

od společnosti Promet Group a.s. 

01 

00150/RM2226/4 RM_M 10 Návrh na naložení s přebytečným                            

a neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 

města Ostravy 

84 

00151/RM2226/4 RM_M 11 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě                       

o výpůjčce výpočetní techniky ev.č. 3436/2019/HS 

84 

00152/RM2226/4 RM_M 12 Dohoda o ukončení Smlouvy o kompenzaci 

nákladů za zajištění ubytování osobám postiženým 

ozbrojeným konfliktem na Ukrajině 

 

 

 

 

 

01 



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 3/58  
  

00153/RM2226/4 RM_M 13 Návrh na souhlas s umístěním nadzemního vedení 

NN a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě                   

o zřízení věcného břemene a smluv o zřízení 

věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, pro ČEZ                              

Distribuce, a.s. 

08 

00154/RM2226/4 RM_M 14 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 

1994/2022/OI/VZ “Rekonstrukce a prodloužení                

ul. Masné, Ostrava - Moravská Ostrava” 

05 

00155/RM2226/4 RM_M 15 Návrh na uzavření soudního smíru - včasné 

nepředání předmětu nájmu po skončení nájmu 

28 

00156/RM2226/4 RM_M 16 Úprava rozpočtu 07 

00157/RM2226/4 RM_M 17 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 

č. 2238/2022/OI/VZ s firmou M – SILNICE a.s.                      

v rámci stavby “Cyklistická trasa J, V - úsek 

Radvanice - Michálkovice” 

05 

00158/RM2226/4 RM_M 18 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 na realizaci stavby 

Rekonstrukce kompresorů pro míchání 

vyhnívacích nádrží na ÚČOV 

05 

00159/RM2226/4 RM_M 19 Uzavření Smlouvy o společném zadání veřejných 

zakázek a o úpravě vzájemných práv a povinností 

se společností Ostravské komunikace a.s., v rámci 

realizace stavby „Parkovací dům u krajského 

úřadu“ 

05 

00160/RM2226/4 RM_M 20 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”     

v souvislosti se stavbami “Kanalizace a ČOV 

Koblov - Antošovice, II. etapa” a “Rekonstrukce 

ČSOV Hlučínská v k.ú. Petřkovice u Ostravy, II. 

etapa” 

05 

00161/RM2226/4 RM_M 21 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

v rámci stavby Rekonstrukce VO oblast sídliště 

Proskovická 

05 

00162/RM2226/4 RM_M 22 Návrh na poskytnutí investičních a účelových 

neinvestičních příspěvků příspěvkovým 

organizacím v oblasti sociální péče a zdravotnictví 

86 

00163/RM2226/4 RM_M 23 Návrh na uzavření dodatku č. 10 k nájemní 

smlouvě a smlouvě o výkonu činnosti odborného 

lesního hospodáře ev. č. 2267/2007/MJ 

08 

00164/RM2226/4 RM_M 25 Návrh nekoupit pozemky v k.ú. Martinov                   

ve Slezsku a návrh neprodat části pozemků                       

v k.ú. Pustkovec, vše obec Ostrava 

08 

00165/RM2226/4 RM_M 26 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jiřího 

Nováka, ředitele Zoologické zahrady a botanického 

parku Ostrava, p.o., do Španělska (Tenerife)                  

ve dnech 21.-28.10.2022 

 

 

 

42 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 4/58  
  

00166/RM2226/4 RM_M 27 Návrh termínů konání schůzí rady města a zasedání 

zastupitelstva města na 1. pololetí 2023 

28 

00167/RM2226/4 RM_M 28 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných 

movitých věcí svěřených k hospodaření Středisku 

volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o. 

42 

00168/RM2226/4 RM_M 29 Návrh na zřízení komisí rady města pro volební 

období 2022 -2026 

28 

00169/RM2226/4 RM_M 30 Návrh zrušit bod 2) usnesení zastupitelstva města 

č. 2171/ZM1418/33 ze dne 7. 3. 2018 a návrh 

koupit spoluvlastnické podíly na částech 

nemovitých věcí v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava 

08 

00170/RM2226/4 RM_M 31 Návrh na záměr města prodat část nemovité věci                 

v k.ú. Petřkovice u Ostravy, návrh na záměr města 

neprodat část nemovité věci v k.ú. Zábřeh                  

nad Odrou, návrh na záměr města nesměnit 

nemovité věci v k.ú. Hrabová, vše obec Ostrava 

08 

00171/RM2226/4 RM_M 32 Návrh na záměr města změnit uzavřenou “Nájemní 

smlouvu” ev. č. 2043/2022/MJ ze dne 28. 7. 2022 

formou uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě    

a návrh na záměr města pronajmout část pozemku 

p. p. č. 414/24, v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

08 

00172/RM2226/4 RM_M 33 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce                           

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

00173/RM2226/4 RM_M 34 Návrh na záměr města změnit smlouvu o výpůjčce 

k nemovitým věcem v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 

08 

00174/RM2226/4 RM_M 35 Návrh na souhlas vlastníka pozemku s umístěním 

vodovodní přípojky do pozemku ve vlastnictví 

SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 

nájemní smlouvy se společností White Clinic s.r.o. 

08 

00175/RM2226/4 RM_M 36 Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních 

příspěvků školám v celkové výši 150.000 Kč                   

na realizaci projektu Stromy 

91 

00176/RM2226/4 RM_M 37 Zakládání jednorázových termínovaných vkladů 

a/nebo revolvingových termínovaných vkladů 

spolu s výběrem dodavatele veřejných zakázek 

malého rozsahu zájmového sdružení právnických 

osob TROJHALÍ KAROLINA 

38 

00177/RM2226/4 RM_M 38 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy    

o zřízení služebnosti pro oprávněného CETIN a.s. 

08 

00178/RM2226/4 RM_M 39 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí,             

s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a nájemní smlouvy na část pozemku               

v k. ú. Koblov, obec Ostrava se společností 

Koblovská s. r. o. 
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00179/RM2226/4 RM_M 40 Návrh na vystavení objednávky v režimu              

,,In – house“ na provedení dodávky a montáže 12ks 

ručních závor umístěných na pozemcích ve správě 

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

společnosti Ostravské komunikace, a. s. 

Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava,                     

IČO: 25396544 za cenu nejvýše přípustnou                    

547 377,- Kč bez DPH. 

84 

00180/RM2226/4 RM_M 41 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu                

k nemovitým věcem v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

08 

00181/RM2226/4 RM_M 42 Udělení souhlasu s přeletem bezpilotního letadla - 

dronu v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

00182/RM2226/4 RM_M 43 Návrh bezúplatně nabýt nemovité věci                            

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh na 

záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. 

Radvanice, obec Ostrava, návrh na záměr města 

směnit nemovité věci v k.ú. Přívoz a k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

00183/RM2226/4 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodojemu 

Heřmanice (PD+IČ+AD)”, poř.č.184/2022 

05 

00184/RM2226/4 RM_VZ 3 VZMR - Technická podpora Oracle 83 

00185/RM2226/4 RM_VZ 4 Vystavení objednávky vůči společnosti Data Force, 

s.r.o. na prodloužení podpory k licencím Red Hat 

Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Standard 

83 

00186/RM2226/4 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “ÚČOV plynovod - PD+IČ”,      

poř. č. 187/2022 

05 

00187/RM2226/4 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Mapování spokojenosti 

zaměstnanců MMO”, poř.č. 216/2022 

36 

00188/RM2226/4 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Cesta vody - TDS + BOZP”,           

poř. č. 209/2022 

05 

00189/RM2226/4 RM_VZ 12 VZMR Dodávka zařízení pro obnovu technologie 

konektivity v budově PIANO Moravskoslezského 

inovačního centra Ostrava, a.s. 

83 

00190/RM2226/4 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Zpevnění svahu                        

na ul. 26. dubna”, poř č. 175/2022 

05 

  
 
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_VZ 5 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na provedení výměny kuchyňské linky v hájence na 

ul. Vlnitá 87/20, Ostrava Plesná. 

84 

  RM_M 24 Návrh na záměr výstavby fotovoltaických 

elektráren v areálu ÚČOV v Ostravě – Přívoze 
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  RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Tisk a dodání informačního 

měsíčníku Ostravská radnice v roce 2023”,           

poř. č. 195/2022 

01 

  RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Distribuce informačního 

měsíčníku Ostravská radnice v roce 2023”,               

poř. č. 196/2022 

01 

  RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Demolice vodojemu Přemyšov 

(PD+IČ+AD)”, poř.č.197/2022 

05 

  RM_VZ 6 Zpracování realizační projektové dokumentace   

na instalaci tepelných čerpadel v objektu Vila 

Tereza 

84 

  
Tiskové opravy: 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_TO 1 Tisková oprava usnesení rady města č. 

10594/RM1822/164 ze dne 11.10.2022, bod 3) 

07 
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RM_M 0 
Schválení programu 4. schůze rady města konané dne 15.11.2022 
  
Usnesení číslo: 00140/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 4. schůze rady města konané dne 15.11.2022 

  

 
RM_M 1 
Souhlas s podáním žádosti o dotaci pro projekt s názvem “ITI - Pokročilé 
metody ve vzdělávání” 
  
Usnesení číslo: 00141/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 09984/RM1822/156 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu         

2021 - 2027 z programu Vzdělávací infrastruktura pro projekt s názvem “ITI - Pokročilé metody                

ve vzdělávání”, dle vyhlášené metodiky dotačního programu, dle důvodové zprávy a přílohy              

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto 

usnesení v souladu s podmínkami 37. Výzvy IROP - Základní školy (ITI) - SC 4.1 (MMR, 

PR),  v případě, že rada městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci 

uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Richard Vereš, T: 31.12.2022 

 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 
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RM_M 2 
Schválení Změny č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního 
programu Životní prostředí na projekt “Revitalizace ulice Gustava 
Klimenta v Ostravě-Porubě” 
  
Usnesení číslo: 00142/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 07555/RM1822/116 
k usnesení č. 1642/ZM1822/26 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí dle 

podmínek poskytovatele dotace Ministerstva životního prostředí, Vršovická 1442/65,            

100 10 Praha, IČO: 0016480 na projekt “Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě” 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to za podmínky souhlasu Zastupitelstva města Ostravy 

se změnou doby udržitelnosti projektu dle části II. bod 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace                 

dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyslovit souhlas se změnou doby udržitelnosti projektu dle části II. bod 1 Rozhodnutí                 

o poskytnutí dotace, a to v návaznosti na posun termínů dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

(změna) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 07.12.2022 

 starostka městského obvodu Poruba 

  
4) žádá 

  
městský obvod Poruba 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu 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. 

Strana 9/58  
  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 31.12.2022 

 starostka městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 3 
Návrh na uzavření dodatku č. 1: Stavby veřejného osvětlení III.                
- PD, AD, IČ 
  
Usnesení číslo: 00143/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2060/2022/OI/VZ ze dne 

02.08.2022 na zpracování projektových dokumentací, výkon inženýrské činnosti a autorského 

dozoru pro připravované stavby veřejného osvětlení III. mezi objednatelem Statutárním 

městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a zhotovitelem PTD 

Muchová, s.r.o., Olešní 313/14, 712 00 Ostrava, IČO: 27767931, kterým se rozšiřuje předmět 

plnění, zvyšuje se celková cena plnění a prodlužuje termín plnění, a to dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu  

  

 
RM_M 4 
Objednávka na nákup souboru prvků pro posílení a upgrade síťového 
připojení 
  
Usnesení číslo: 00144/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na nákupu a instalaci souboru prvků pro zajištění bezdrátového připojení 

k síti a upgradu rozvaděče uzlového bodu LAN infrastruktury vůči společnosti OVANET a.s. se 

sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava, IČO: 25857568 v celkové hodnotě 146 342,- Kč bez 

DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

podepsat objednávku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

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

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
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RM_M 5 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných movitých věcí 
statutárního města Ostravy, předaných k hospodaření právnické osobě 
Domov Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867, se sídlem 
Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 00145/RM2226/4 

(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 Korýtko, příspěvková organizace,                    

IČO 70631867, se sídlem Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh, v celkové pořizovací 

hodnotě 693 880,00 Kč a zůstatkové hodnotě 3 226,00 Kč (příloha č. 1 předloženého materiálu) 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

 

předseda:  Martin Blecha - vedoucí provozně-technického útvaru organizace 

členové :   Martin Pacík - údržba organizace 

               Libuše Holčáková - vedoucí služby organizace 

               Jozefína Rucká - majetkový odbor MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedovi komise 

vyhotovit zápis o provedení likvidace movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Martin Blecha, T: 30.12.2022 

 předseda likvidační komise 

  
 

RM_M 6 
Návrh prodat pozemek v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00146/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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s návrhem prodat pozemek p.p.č. 453/59 v k.ú. Přívoz, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu 

společnosti SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s., U Tiskárny 515/3, Přívoz, 702 00 Ostrava,       

IČO 681 45 209 za kupní cenu ve výši 125.000,- Kč 

a s návrhem na uzavření Kupní smlouvy se zákazem zcizení 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: 07.12.2022 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 7 
Návrh koupit a svěřit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, Muglinov                 
a v k.ú. Kunčičky - obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00147/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

- pozemek parc.č. 2223/5 (k.ú. Slezská Ostrava) 

- pozemky p.p.č. 126/6 a p.p.č. 146/29 (k.ú. Muglinov) 

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

IČO 277 69 143 za kupní cenu v celkové výši 26.672 Kč 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rada města 
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vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc. č. 2223/5 v k.ú. Slezská Ostrava a pozemek                   

p.p.č. 146/29 v k.ú. Muglinov, vše obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 

Slezská Ostrava, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 10/2022, Statut města 

Ostravy, za podmínky, že předmětné pozemky statutární město Ostrava nabude do svého 

vlastnictví 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit pozemek parc. č. 2223/5 v k.ú. Slezská Ostrava a pozemek p.p.č. 146/29 v k.ú. Muglinov, 

vše obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava, dle čl. 9 odst. 1 

písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 10/2022, Statut města Ostravy, za podmínky, že pozemek 

parc. č. 2223/5 a pozemek p.p.č. 146/29 v k.ú. Muglinov, vše obec Ostrava, statutární město 

Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

4) souhlasí 

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

- část pozemku parc. č. 1033/1, ost. plocha, zeleň, o výměře 438 m2, oddělenou geometrickým 

plánem č. 00870-40/2015 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1033/3 

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

IČO 277 69 143 za cenu kupní cenu výši 163.200 Kč   

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

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit nemovitou věc uvedenou v bodě 4) tohoto usnesení, jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 

vyhlášky č. 10/2022, Statut města Ostravy, za podmínky, že předmětnou nemovitou věc 

statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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označit nemovitou věc uvedenou v bodě 4) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Slezská Ostrava, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 10/2022, Statut 

města Ostravy, za podmínky, že předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude  

do svého vlastnictví 

  

7) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi 

předložit zastupitelstvu města k projednání návrh dle bodů 1) až 6) tohoto usnesení   

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.12.2022 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 8 
Schválení Změny č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního 
programu Životní prostředí na projekt “Rekonstrukce objektu Dělnická  
č. p. 411 na bytový dům pro seniory SO 02 – 04” 
  
Usnesení číslo: 00148/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 07556/RM1822/116 
k usnesení č. 1643/ZM1822/26 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí dle 

podmínek poskytovatele dotace Ministerstva životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 

Praha, IČO: 0016480 na projekt “Rekonstrukce objektu Dělnická č. p. 411 na bytový dům                    

pro seniory SO 02 – 04” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to za podmínky souhlasu 

Zastupitelstva města Ostravy se změnou doby udržitelnosti projektu dle části II. bod 1 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyslovit souhlas se změnou doby udržitelnosti projektu dle části II. bod 1 Rozhodnutí                     

o poskytnutí dotace, a to v návaznosti na posun termínů dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

(změna) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 
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primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 07.12.2022 

 starostka městského obvodu Poruba 

  
4) žádá 

  
městský obvod Poruba 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 31.12.2022 

 starostka městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 9 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k Darovací smlouvě ev. č. 1621/2022/KP 
o přijetí finančního daru na výdaje SMO spojené s řešením ukrajinské 
uprchlické krize na území města Ostravy od společnosti Promet                   
Group a.s. 
  
Usnesení číslo: 00149/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně obdarovaného o uzavření dodatku č. 1 k Darovací smlouvě ev. č. 1621/2022/KP                     

o přijetí finančního daru na výdaje spojené s řešením ukrajinské uprchlické krize na území města 

Ostravy, uzavřené dne 8.6.2022 se společností Promet Group a.s., se sídlem                         

28. října 41/3138, 702 00 Ostrava, IČO: 25892975, v intencích důvodové zprávy a přílohy               

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 10 
Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem                     
v užívání Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00150/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
 



Statutární město Ostrava 
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o vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v rozsahu                 

a způsobem dle předloženého materiálu - fyzickou  likvidací, svěřením a prodejem 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle “Směrnice 2/2007 

pro evidenci majetku” a jmenuje její členy: 

předseda:  Ing. René Bartoš - vedoucí odboru hospodářské správy 

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

           Ing. Jarmila Kopelová, odbor hospodářské správy 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu kupní smlouvy dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 30.11.2022 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
5) rozhodla 

  
označit pilu Husqvarnu 365, řetězovou, inventární číslo 198421/MMO, jakož to majetek svěřený 

městskému obvodu Slezská Ostrava 

  

6) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu “Protokolu o předání a převzetí hmotného majetku” na městský obvod Slezská Ostrava 

dle bobu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš,  

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 11 
Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce výpočetní techniky 
ev.č. 3436/2019/HS 
  
Usnesení číslo: 00151/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít dodatek č.1 ke Smlouvě o výpůjčce evid.č. 3436/2019/HS ze dne 

2.12.2019 s vypůjčitelem Černou loukou s.r.o., se sídlem Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava, IČO: 26879280, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 12 
Dohoda o ukončení Smlouvy o kompenzaci nákladů za zajištění 
ubytování osobám postiženým ozbrojeným konfliktem na Ukrajině 
  
Usnesení číslo: 00152/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o kompenzaci nákladů za zajištění ubytování osobám 

postiženým ozbrojeným konfliktem na Ukrajině evid. č. 1779/2022/KP ze dne 27. 6. 2022            

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Návrh na souhlas s umístěním nadzemního vedení NN a uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smluv                 
o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00153/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

Ostravy: 
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parc. č. 1986/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Koblov, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Ostrava-Koblov, Hřbitovní 356/8, 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. 1986/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Koblov, 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 pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

p. p. č. 306/3 - ostatní plocha, jiná plocha 

v  k.ú. Muglinov, 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 

  

4) rozhodla 

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

a provozování nadzemního vedení VN k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 
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parc. č. 2067/4 - ostatní plocha, silnice 

v  k.ú. Hrušov, 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. 9 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 1994/2022/OI/VZ 
“Rekonstrukce a prodloužení ul. Masné, Ostrava - Moravská Ostrava” 
  
Usnesení číslo: 00154/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1994/2022/OI/VZ ze dne 01.08.2022, na realizaci 

stavby “Rekonstrukce a prodloužení ul. Masné, Ostrava - Moravská Ostrava”, uzavřené                   

mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č.8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451                         

a společností K2 stavební Moravia s.r.o., se sídlem Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava-Slezská 

Ostrava, IČO: 285 73 994, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Návrh na uzavření soudního smíru - včasné nepředání předmětu nájmu 
po skončení nájmu 
  
Usnesení číslo: 00155/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o schválení návrhu na uzavření soudního smíru s Mgr. Andreou Schilbachovou, se sídlem 

Sokolská třída 2443/42, 702 00 Ostrava, IČO 76081184, a to dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 
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RM_M 16 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 00156/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2022 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 17 
Návrh na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2238/2022/OI/VZ               
s firmou M – SILNICE a.s. v rámci stavby “Cyklistická trasa J, V - úsek 
Radvanice - Michálkovice” 
  
Usnesení číslo: 00157/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2238/2022/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne            

5. 9. 2022 se zhotovitelem M – SILNICE a.s., IČO 42196868, se sídlem Husova 1697, Bílé 

Předměstí 1, 530 03, Pardubice, který se uzavírá z důvodu změny předmětu díla a víceprací, 

které vznikly během realizace stavby “Cyklistická trasa J, V - úsek Radvanice - Michálkovice” 

dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 na realizaci stavby Rekonstrukce 
kompresorů pro míchání vyhnívacích nádrží na ÚČOV 
  
Usnesení číslo: 00158/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
05 
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V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo č. 2552/2020/OI/VZ na realizaci stavby “Rekonstrukce 

kompresorů pro míchání vyhnívacích nádrží na ÚČOV”, a to  

se zhotovitelem 

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

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

  

 
RM_M 19 
Uzavření Smlouvy o společném zadání veřejných zakázek a o úpravě 
vzájemných práv a povinností se společností Ostravské komunikace 
a.s., v rámci realizace stavby „Parkovací dům u krajského úřadu“ 
  
Usnesení číslo: 00159/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o společném zadání veřejných zakázek a o úpravě vzájemných práv                  

a povinností, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, se společností Ostravské komunikace, a.s., 

se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO 25396544 

  

 
RM_M 20 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti                    
se stavbami “Kanalizace a ČOV Koblov - Antošovice, II. etapa”                    
a “Rekonstrukce ČSOV Hlučínská v k.ú. Petřkovice u Ostravy, II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 00160/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou ”Kanalizace a ČOV 

Koblov - Antošovice, II. etapa” mezi vlastníkem: 
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XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXX 

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 “Rekonstrukce ČSOV 

Hlučínská v k.ú. Petřkovice u Ostravy, II. etapa” mezi vlastníkem: 

RPS Ostrava a.s., Nákladní 3179/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 25371738 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v rámci stavby 
Rekonstrukce VO oblast sídliště Proskovická 
  
Usnesení číslo: 00161/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1169/2022/OI/VZ se zhotovitelem MSEM, a.s.,      

IČO: 64610080, se sídlem Collo-louky 126, 738 01 Frýdek - Místek, z důvodu vzniku méněprací 

a víceprací v rámci stavby “Rekonstrukce VO oblast sídliště Proskovická”, kterým se upravuje 

předmět plnění a cena díla, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Návrh na poskytnutí investičních a účelových neinvestičních příspěvků 
příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče a zdravotnictví 
  
Usnesení číslo: 00162/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o poskytnutí investičních příspěvků následujícím příspěvkovým organizacím v celkové výši               

3 457 tis. Kč, dle předloženého materiálu a důvodové zprávy:  

a) Domov Iris, příspěvková organizace, IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13,                     

709 00 Ostrava - Mariánské Hory, ve výši 550 tis. Kč, 

b) Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, se sídlem Opavská 

4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba, ve výši 401 tis. Kč, 

c) Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832, se sídlem 

Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, ve výši 247 tis. Kč, 

d) Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, IČO: 70631841, se sídlem           

Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz, ve výši 350 tis. Kč, 

e) Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816,      

se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, ve výši 1 650 tis. Kč,  

f) Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

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

ve výši 111 tis. Kč, 

g) Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956, se sídlem Jedličkova 

1025/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh, ve výši 148 tis. Kč. 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků následujícím příspěvkovým organizacím                 

v celkové výši 2 096 tis. Kč, dle předloženého materiálu a důvodové zprávy:  

a) Domov Iris, příspěvková organizace, IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13,                 

709 00 Ostrava - Mariánské Hory, ve výši 80 tis. Kč, 

b) Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, se sídlem Opavská 

4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba, ve výši 578 tis. Kč, 
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c) Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO: 70631859, se sídlem 

Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava - Vítkovice, ve výši 508 tis. Kč, 

d) Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832, se sídlem 

Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, ve výši 415 tis. Kč, 

e) Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, IČO: 70631841, se sídlem           

Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz, ve výši 200 tis. Kč, 

f) Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816,      

se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, ve výši 290 tis. Kč, 

g) Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

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

ve výši 25 tis. Kč. 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, který se: 

- snižují ostatní neinvestiční výdaje 

§ 4350, pol. 5901, ÚZ 2004, ORJ  180                        o 5 553 tis. Kč 

- zvyšují investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

§ 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 36               o 550 tis. Kč 

§ 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 40               o 254 tis. Kč 

§ 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 40               o 147 tis. Kč 

§ 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 34               o   99 tis. Kč 

§ 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 34               o 148 tis. Kč 

§ 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 35               o 230 tis. Kč 

§ 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 35               o 120 tis. Kč 

§ 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 41             o 1 650 tis. Kč 

§ 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 43               o 111 tis. Kč 

§ 3529, pol. 6351, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 4245             o 148 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 
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§ 4350, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 36              o   80 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 40               o 171 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 40               o 407 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 39              o 508 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 34               o 166 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 34              o 249 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 35                o 200 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 41                o 290 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 43              o   25 tis. Kč 

  

4) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů dle předloženého materiálu a důvodové zprávy, a to: 

navýšení investičního příspěvku na rok 2022 organizaci Domov Iris, příspěvková organizace, 

IČO 70631824, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho 

výkon č. 06576/2020/SOC, ve výši 550 tis. Kč, 

navýšení investičního příspěvku na rok 2022 organizaci Domov Slunečnice Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 70631883, na základě smlouvy o závazku veřejné služby                     

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 08186/2020/SOC, ve výši 401 tis. Kč, 

navýšení investičního příspěvku na rok 2022 organizaci Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, 

příspěvková organizace, IČO 70631832, na základě smlouvy o závazku veřejné služby                     

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 08140/2020/SOC, ve výši 247 tis. Kč,   

navýšení investičního příspěvku na rok 2022 organizaci Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, 

příspěvková organizace, IČO 70631841, na základě smlouvy o závazku veřejné služby                       

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 08109/2020/SOC, ve výši 350 tis. Kč,    

navýšení investičního příspěvku na rok 2022 organizaci Domov pro seniory Kamenec, Slezská 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816, na základě smlouvy o závazku veřejné služby 

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 07667/2020/SOC, ve výši 1 650 tis. Kč, 

navýšení investičního příspěvku na rok 2022 organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby                   

se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, na základě smlouvy 

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 07097/2020/SOC, ve výši 

111 tis. Kč, 

navýšení investičního příspěvku na rok 2022 organizaci Dětské centrum Domeček, příspěvková 



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 25/58  
  

organizace, IČO 70631956, ve výši 148 tis. Kč,  

navýšení účelového neinvestičního příspěvku na rok 2022 organizaci Domov Iris, příspěvková 

organizace, IČO 70631824, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě 

za jeho výkon č. 06576/2020/SOC, ve výši 80 tis. Kč,  

navýšení účelového neinvestičního příspěvku na rok 2022 organizaci Domov Slunečnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, na základě smlouvy o závazku veřejné služby 

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 08186/2020/SOC, ve výši 578 tis. Kč, 

navýšení účelového neinvestičního příspěvku na rok 2022 organizaci Domov Magnolie, Ostrava 

- Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631859, na základě smlouvy o závazku veřejné 

služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 07688/2020/SOC, ve výši 508 tis. Kč, 

navýšení účelového neinvestičního příspěvku na rok 2022 organizaci Domov Sluníčko, Ostrava 

- Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832, na základě smlouvy o závazku veřejné 

služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 08140/2020/SOC, ve výši 415 tis. Kč, 

navýšení účelového neinvestičního příspěvku na rok 2022 organizaci Domov Slunovrat, Ostrava 

- Přívoz, příspěvková organizace, IČO 70631841, na základě smlouvy o závazku veřejné služby 

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 08109/2020/SOC, ve výši 200 tis. Kč,  

navýšení účelového neinvestičního příspěvku na rok 2022 organizaci Domov pro seniory 

Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816, na základě smlouvy                     

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 07667/2020/SOC, ve výši 

290 tis. Kč,   

navýšení účelového neinvestičního příspěvku na rok 2022 organizaci Čtyřlístek - centrum pro 

osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, na základě 

smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 07097/2020/SOC,              

ve výši 25 tis. Kč.   

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) a úpravu závazných ukazatelů dle bodu 4) 

tohoto usnesení předloženého materiálu 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2022 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 23 
Návrh na uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě a smlouvě                   
o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře ev. č. 2267/2007/MJ 
  
Usnesení číslo: 00163/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě a smlouvě o výkonu činnosti odborného lesního 

hospodáře ev. č. 2267/2007/MJ ze dne 20. 12. 2007, ve znění dodatků č. 1 - č. 9 

s nájemcem: 

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

se sídlem Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava 

IČO 258 16 977 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 25 
Návrh nekoupit pozemky v k.ú. Martinov ve Slezsku a návrh neprodat 
části pozemků v k.ú. Pustkovec, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00164/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem koupit pozemky parc.č. 2645/8 a parc.č. 2645/34 v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec 

Ostrava, ve vlastnictví právnické osoby 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat části pozemků v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu, a to: 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 27/58  
  

• část pozemku parc.č. 4401/1, dle zákresu v situační mapě označena jako díl “b” 

• část pozemku parc.č. 4402/1, dle zákresu v situační mapě označena jako díl “c”, 

obojí dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.12.2022 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 26 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jiřího Nováka, ředitele 
Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, p.o., do Španělska 
(Tenerife) ve dnech 21.-28.10.2022 
  
Usnesení číslo: 00165/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 09928/RM1822/155 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jiřího Nováka, ředitele Zoologické zahrady                      

a botanického parku Ostrava, p.o., do Španělska (Tenerife) ve dnech 21.-28.10.2022  

  

 
RM_M 27 
Návrh termínů konání schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města 
na 1. pololetí 2023 
  
Usnesení číslo: 00166/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
termíny konání schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na 1. pololetí 2023                   

dle předloženého materiálu  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 28 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných movitých věcí svěřených 
k hospodaření Středisku volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o. 
  
Usnesení číslo: 00167/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

svěřených k hospodaření právnické osobě Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 75080559, se sídlem Ostrčilova 19/2925, Ostrava - Moravská 

Ostrava, v celkové pořizovací hodnotě 110.756,70 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi k likvidaci neupotřebitelných movitých věcí dle bodu 1) tohoto usnesení              

ve složení: 

předseda:  Lucie Šnaurová - SVČ Ostrava - Moravská Ostrava, p.o. 

 

členové:   Ing. Jana Zacharová - SVČ Ostrava - Moravská Ostrava, p.o. 

           Jozefína Rucká - odbor majetkový MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedovi likvidační komise 

vyhotovit zápis o provedení likvidace neupotřebitelných movitých věcí dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, MBA, T: 31.12.2022 

 vedoucí odboru školství a vzdělávání 

  
 

RM_M 29 
Návrh na zřízení komisí rady města pro volební období 2022 - 2026 
  
Usnesení číslo: 00168/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) zřizuje 

  
pro volební období 2022 - 2026 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

- kultury 

- pro sport 

- pro vzdělávání, vědu a výzkum 

- sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti 

- pro rodinnou politiku  

- pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém 

- životního prostředí 

- pro dopravu 

- pro IT/IS 

- pro majetek a hospodářskou správu 

- pro strategický rozvoj a energetiku 

- muzejní, letopiseckou, názvoslovnou a heraldickou 

- právní 

  

2) stanoví 

  
počet členů komisí rady města takto: 

- kultury - 15 členů 

- pro sport - 13 členů 

- pro vzdělávání, vědu a výzkum - 13 členů 

- sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti - 13 členů 

- pro rodinnou politiku - 11 členů 

- pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém - 15 členů 

- životního prostředí - 11 členů 

- pro dopravu - 13 členů 

- pro IT/IS - 11 členů 

- pro majetek a hospodářskou správu - 11 členů 

- pro strategický rozvoj a energetiku - 15 členů 

- muzejní, letopiseckou, názvoslovnou a heraldickou - 11 členů 

- právní - 13 členů 

  

3) jmenuje 

  
předsedu a členy komise kultury 

předseda: 

Bc. Dita Eibenová, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Bc. Radana Zapletalová, členka ZM 

Vladimír Polák, člen ZM 

Mgr. Libor Pavel, člen ZM 

Ing. Hana Tichánková, členka ZM 

Jiří Sedláček, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX 

Bc. Pavlína Polášková, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Milan Peša, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XX XXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX 

Mgr. Renáta Spisarová-Kotík, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXX XXX XX 

XXXXXXX 

Mgr. Tomáš Slunský, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

Mgr. Roman Polách, Ph.D., nar. XXXXXXXXXX, bytem: X XXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

MgA. Julie Kačerovská, Ph.D., nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXXX 

XXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXX 

doc. MgA. František Kowolowski, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXX 

XXX XXX XXXXXXXXX 

Václav Pokorný, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXX XXXXXXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

MgA. Hana Volkmerová, Ph.D., nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXXX 

XX XXXXXXX 

  

4) jmenuje 

  
předsedu a členy komise pro sport 

předseda: 

Bc. Richard Vereš, člen ZM 

členové: 

Mgr. Michal Mariánek, MBA, člen ZM 

Ing. Vít Macháček, člen ZM 

Ing. Peter Harvánek, člen ZM 

Bc. Martin Bednář, člen ZM 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., členka ZM 

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXX XXX 

XX XXXXXXX 

Mgr. Marek Kudela, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

Ing. Marek Štefek, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXX XXX 

XXXXXXXXXX 

 



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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Ing. Jiří Lavický, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX 

Jakub Gazdík, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Pavel Bochnia, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX XXX XXXXX 

Jindřich Vaněk, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXX 

XXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX 

  

5) jmenuje 

  
předsedu a členy komise pro vzdělávání, vědu a výzkum 

předseda: 

PaedDr. Ivona Klímová, MBA, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

členové: 

Ing. Regina Gogelová, členka ZM 

Marie Malcharová, členka ZM 

Bc. Dagmar Macháčková, MPA, členka ZM 

Jiří Vávra, člen ZM 

Ing. Lenka Lausová, Ph.D., nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXX XXXXXXXXXXX 

XXXXXX XXX XX XXXXXXX 

doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D., nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XXX XXX 

XX XXXXXXX  

Mgr. Hana Strádalová, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XX XXX XX 

XXXXXXX 

Mgr. Vladimíra Machalová, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XXXXXXX XXX 

XX XXXXXXX 

Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX 

Prof. PhDr. František Varadzin, CSc., nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXX XXX 

XX XXXXXXX 

Mgr. et. Mgr. Karin Halfarová, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXX XXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

6) jmenuje 

  
předsedu a členy komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti 

 



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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předseda: 

Mgr. Michal Mariánek, MBA, člen ZM 

členové: 

Ing. Vít Macháček, člen ZM 

MUDr. Tomáš Málek, člen ZM 

Bc. Radana Zapletalová, členka ZM 

Bc. Margareta Michopulu, členka ZM 

Bc. Dagmar Macháčková, MPA, členka ZM 

Bc. Maxim Pachomov, člen ZM 

MUDr. Bc. Ondřej Němeček, MBA, člen ZM 

Bc. Martin Pražák, DiS., nar. XXXXXXXXXX, bytem: X XXXXXXXXX XXXXXX XXX 

XXX XXXXXXXXXX 

MUDr. Jana Konečná Sílová, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXX 

doc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D., nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXX XXX 

XX XXXXXXX 

Dominik Plíhal, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXXXX XXX XXX XX 

XXXXXXX 

Bc. Jana Hellerová, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXX 

  

7) jmenuje 

  
předsedu a členy komise pro rodinnou politiku 

předseda: 

Mgr. Petr Mika, člen ZM 

členové: 

Mgr. Jiří Jureček, člen ZM 

Gabriela Poštulková, členka ZM 

Bc. Margareta Michopulu, členka ZM 

Tomáš Gemela, člen ZM 

Petr Veselka, člen ZM 

Ing. Renata Kenkuš, MBA, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXX XXXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX 

Mgr. Pavel Stuchlý, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXX XXX 

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX 

Mgr. Edita Kozinová, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXX 

Ing. Jaroslav Hořejší, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXX XX XXX XX XXXXXXX 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

XXX XX XXXXXXX 

  

8) jmenuje 

  
předsedu a členy komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém 

předseda: 

Ing. Tomáš Lefner, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX XXX 

členové: 

Ing. Peter Harvánek, člen ZM 

Zdeněk Rodek, člen ZM 

Jiří Vávra, člen ZM 

Jaroslav Trnovec, člen ZM 

Ing. Igor Trávníček, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

Michal Brabec, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX 

XXXXXXXXXX 

Mgr. Daniel Naivert, MBA, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXX 

Monika Sikorová, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

Petr Kopečný, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX 

XX XXXXXXX 

Mgr. Roman Rajský, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXX 

Ing. Miroslav Plaček, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXX 

plk. Ing. Radim Kuchař, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXX XXX XX 

XXXXXXXX 

plk. Ing. Antonín Řezníček, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXX XXX X XXX 

XXXXXXXXXXX 

MUDr. Roman Gřegoř, MBA, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XX XXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX 

  

9) jmenuje 

  
předsedu a členy komise životního prostředí 

předseda: 

Ing. Rostislav Řeha, člen ZM 



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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členové: 

Marie Malcharová, členka ZM 

Petr Veselka, člen ZM 

Ing. Martin Kret, DiS., člen ZM 

RNDr. Lukáš Ženatý, PhD., nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXX XXXXXXXXXX 

Ing. Eduard Dvorský, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX 

doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D., nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 

Lada Bělášková, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXX XXX XX 

XXXXXXXX XXXXXXX 

František Šichnárek, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXXX XXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Jiří Hurta, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX 

XXXXXXXXXX 

Ing. Otakar Šimík, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XX XXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX XXX 

  

10) jmenuje 

  
předsedu a členy komise pro dopravu 

předseda: 

Bc. Miroslav Otisk, MSc., MBA, člen ZM 

členové: 

Ing. František Kolařík, člen ZM 

MUDr. Tomáš Málek, člen ZM 

Robert Starý, člen ZM 

Ing. David Witosz, člen ZM 

Ing. Ondřej Slíva, člen ZM 

Jaroslav Trnovec, člen ZM 

Tomáš Gemela, člen ZM 

Jiří Vávra, člen ZM 

Petr Polák, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXX XXXXX XXXXXXXX XXX 

XXXXXXXXXX 

Ing. Martin Pučok, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX 

Ing. Jan Fedor, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXX 

Ing. Jan Dvořák, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXX 

  



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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11) jmenuje 

  
předsedu a členy komise pro IT/IS 

předseda: 

Michal Brabec, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX 

XXXXXXXXXX 

členové: 

Mgr. Petr Mika, člen ZM 

Ing. Rostislav Řeha, člen ZM 

Zdeněk Rodek, člen ZM 

Bc. Maxim Pachomov, člen ZM 

Ing. Petr Pražák, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Ing. Robert Adámek, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXX XXXXX XXXXX XXX XX 

XXXXXXXX XXXXXXX 

RNDr. Mojmír Krejčíček, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXXX 

Radim Pientka, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX 

Matěj Týn, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

............................................ 

  

12) jmenuje 

  
předsedu a členy komise pro majetek a hospodářskou správu 

předseda: 

Mgr. Michal Hořínek, člen ZM 

členové: 

Mgr. Patrik Hujdus, člen ZM 

Markéta Langrová, členka ZM 

Ing. Martin Kret, DiS., člen ZM 

Ing. David Kubáň, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XXXXXXX XXX 

XXXXXXXXXX 

Ing. Ivona Vaňková, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

Ing. Daniel Žitník, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX X   

 

 



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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Monika Šainarová, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Ing. Tomáš Lovas, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXX 

Ing. Ivan Strachoň, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

Vladimír Lyčka, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

  

13) jmenuje 

  
předsedu a členy komise pro strategický rozvoj a energetiku 

předseda: 

Ing. Vladimír Cigánek, člen ZM 

členové: 

Mgr. Petr Psotka, člen ZM 

Mgr. Libor Pavel, člen ZM 

Ing. Tomáš Výtisk, člen ZM 

Ing. Martin Kret, DiS., člen ZM 

Markéta Langrová, členka ZM 

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., členka ZM 

MUDr. Bc. Ondřej Němeček, MBA, člen ZM 

Ing. Miroslav Paul, nar. XXXXXXXXXXX bytem: XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

Ing. Daniel Minařík, Ph.D., nar. XXXXXXXXXX, bytem: XX XXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XXXXXXXXXX 

Ing. Eva Schwarzová, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXX 

XX XXXXXXX 

Mgr. Hana Strádalová, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XX XXX XX 

XXXXXXX 

Ing. Lukáš Černohorský, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX 

Dr. Tadeáš Hlawiczka, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXX XXXXXX XXXXXXX XXX 

XXXXXXXXXX 

Mgr. Ondřej Sýkora, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX 

XXX XX XXXXXXX 

  

14) jmenuje 

  
předsedu a členy komise muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické 
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předseda: 

Mgr. Libor Pavel, člen ZM 

členové: 

Vladimír Polák, člen ZM 

Ing. Martin Juroška, Ph.D., člen ZM 

Bc. Dagmar Macháčková, MPA, členka ZM 

Bc. Martin Bednář, člen ZM 

Tomáš Gemela, člen ZM 

PhDr. Pavel Hamza, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX 

XXX XXXXXXXXXX 

MgA. Jan Vlček, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXXX 

XXX XXXXX 

RNDr. Jiřina Kábrtová, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXX XXX XX 

XXXXXXX 

Mgr. Jan Nemček, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

doc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D., nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXX 

XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX 

  

15) jmenuje 

  
předsedu a členy komise právní 

předseda: 

JUDr. Josef Babka, člen ZM 

členové: 

Mgr. Patrik Hujdus, člen ZM 

JUDr. Lukáš Semerák, člen ZM 

Mgr. Michal Hořínek, člen ZM 

Bc. Richard Vereš, člen ZM 

Mgr. Martin Slaběňák, MPA, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXXXXXX XXX 

XXXXXXXXXX 

Mgr. Daniel Grimm, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXX XXXX 

Mgr. Josef Lindovský, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX 

Mgr. Marian Babic, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XX XXXXXX XXXXX XXX XX 

XXXXXXX XXX XXXXX 

Alexandr Kuřil, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX 

XX XXXXXXX 
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Mgr. Petra Brodová, MPA, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXX XXXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXX 

Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního 

Mgr. Jiří David, právník oddělení právního, odboru legislativního a právního 

  

16) ukládá 

  
komisím rady města 

stanovit si své náplně činností a předložit radě města ke schválení  

  

 Vyřizuje: , T: 28.02.2023 

 předsedové komisí rady města 

  
 

RM_M 30 
Návrh zrušit bod 2) usnesení zastupitelstva města č. 2171/ZM1418/33        
ze dne 7. 3. 2018 a návrh koupit spoluvlastnické podíly na částech 
nemovitých věcí v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00169/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 2171/ZM1418/33 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem zrušit bod 2) usnesení zastupitelstva města č. 2171/ZM1418/33 ze dne 7. 3. 2018             

v plném rozsahu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem koupit spoluvlastnické podíly na nemovitých věcech v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 

Ostrava, a to na: 

- části pozemku p.p.č. 971/13, trvalý travní porost, o výměře 25 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 3299-56c/2015 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 971/25, ost. plocha,            

ost. komunikace, 

- části pozemku p.p.č. 971/16, trvalý travní porost, o výměře 6 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 3299-56c/2015 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 971/26, trvalý travní 

porost, 

- části pozemku p.p.č. 971/16, trvalý travní porost, o výměře 24 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 3299-56c/2015 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 971/27, ost. plocha,   

ost. komunikace 
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následovně: 

- od XXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXX XXXXXXX XXXX XXX XXX 

XX XXXX XXXXXXX spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 za cenu obvyklou v celkové výši 

5.404 Kč, 

- od XXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXX XXXX 

XXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXX spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 za cenu sjednanou 

v celkové výši 5.404 Kč, 

 - od XXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXspoluvlastnický podíl ve výši 1/4 za cenu 

sjednanou v celkové výši 8.106 Kč, 

 - od XXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXspoluvlastnický podíl ve výši 1/4 za cenu sjednanou                 

v celkové výši 8.106 Kč, 

- od XXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXX spoluvlastnický podíl ve výši 1/6, za cenu 

sjednanou v celkové výši 5.404 Kč 

a s návrhem uzavřít Kupní smlouvy dle vzorové smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.12.2022 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 31 
Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Petřkovice                 
u Ostravy, návrh na záměr města neprodat část nemovité věci                   
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, návrh na záměr města nesměnit nemovité věci 
v k.ú. Hrabová, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00170/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 
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část pozemku parc. č. 778/189, díl a)  o výměře 140 m2 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec 

Ostrava, oddělenou dle geometrického plánu č. 2247-392/2021, vyhotoveného                           

pro k.ú. Petřkovice u Ostravy, sloučenou do pozemku parc.č. 756/1  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu 

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

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku p.p.č. 787/2 o výměře 275 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 3795-

49/2022, vyhotovného pro k.ú. Zábřeh nad Odrou, nově označenou jako pozemek p.p.č. 787/4 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu   

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit 

- část pozemku parc.č. 1088/5, ost. plocha, jiná plocha o výměře cca 30 m2 v k.ú. Hrabová, obec 

Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu 

za  

- část pozemku parc.č. 1088/2, zahrada o výměře cca 7 m2 ve vlastnictví fyzických osob 

dle předloženého zákresu, který je přílohou č. 3/3 tohoto materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) a 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.12.2022 

 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. 

Strana 41/58  
  

RM_M 32 
Návrh na záměr města změnit uzavřenou “Nájemní smlouvu”                      
ev. č. 2043/2022/MJ ze dne 28. 7. 2022 formou uzavření dodatku č. 1              
k nájemní smlouvě a návrh na záměr města pronajmout část pozemku  
p. p. č. 414/24, v k. ú. Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00171/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města změnit 

uzavřenou “Nájemní smlouvu” ev. č. 2043/2022/MJ ze dne 28. 7. 2022 mezi statutárním městem 

Ostrava a Ing. JXXXX ŠXXXXXX, jejímž předmětem je pronájem části pozemku                  

p. p. č. 495/1, ost. plocha - silnice, o výměře 25, 50 m2, v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava,               

za účelem uložení jednotné kanalizační přípojky včetně revizní šachty v rámci realizace stavby 

“Rekonstrukce bytového domu, včetně zajištění funkčnosti domu na pozemku p. č. st 215,                  

v k. ú.Heřmanice” 

a to uzavřením dodatku č. 1, 

kterým se: 

- upravuje výše nájemného (z původních 90,- Kč/m2/rok na 100,- Kč/m2/rok) 

- doplní účel pronájmu (o vybudování a provozování jednotné kanalizační přípojky včetně 

revizní šachty v rámci realizace stavby “Novostavba bytového domu, včetně zajištění funkčnosti 

domu na pozemku parc. č. st. 215”), 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 33 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00172/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č. 3725 - zastavěná plocha   

a nádvoří, o výměře 4 m2, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, jehož součástí je budova                     

bez čp/če - jiná stavba, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 

s vypůjčitelem EKOTOXA s.r.o., IČO: 646 08 531, se sídlem Fišova 403/7,                                

602 00 Brno-Černá Pole, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 34 
Návrh na záměr města změnit smlouvu o výpůjčce k nemovitým věcem   
v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00173/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o záměru města změnit smlouvu o výpůjčce ev. č. 2284/2020/MJ ze dne 

20.08.2020, jejímž předmětem je výpůjčka nebytových prostor: 

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

- místnosti č. 111 o výměře 2,61 m2, 

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

- místnosti č. 113 o výměře 6,20 m2, 

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

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

- místnosti č. 116 o výměře 7,41 m2, 

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

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

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

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

formou dodatku č. 1, kterým dojde ke změně: 

- v čl. III. Doba a ukončení výpůjčky, a to k prodloužení doby výpůjčky do 28.02.2023, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 35 
Návrh na souhlas vlastníka pozemku s umístěním vodovodní přípojky  
do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy             
se společností White Clinic s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00174/RM2226/4 

(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 vodovodní přípojky                      

do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- pozemek parc. č. 3076/1 - ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

pro: 

investora stavby 

White Clinic s.r.o. 

se sídlem: Nad Porubkou 1235/34a, Svinov, 721 00 Ostrava   

IČO: 057 51 667 

v rámci stavby „White Clinic – Novostavba zubní kliniky na parc. č. 520/2, 520/4 a 524/7                 

v obci Ostrava, k. ú. Svinov“, 

dle koordinačního situačního výkresu, 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, a to: 

- pozemek parc. č. 3076/1 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 
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White Clinic s.r.o. 

se sídlem: Nad Porubkou 1235/34a, Svinov, 721 00 Ostrava   

IČO: 057 51 667 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava,               

parc. č. 3076/1, ost. plocha - silnice, o výměře 3 m2, v k. ú. Svinov, obec Ostrava                     

(ul. Nad Porubkou) 

se společností 

White Clinic s.r.o. 

se sídlem: Nad Porubkou 1235/34a, Svinov, 721 00 Ostrava 

IČO: 057 51 667 

za účelem vybudování a provozování vodovodní přípojky v rámci realizace stavby “White Clinic 

- Novostavba zubní kliniky na parc. č. 520/4, 520/2 a 524/7 v obci Ostrava,                       

k. ú. Svinov”, za nájemné ve výši 100,- Kč/m2/rok, tj. 300,- Kč ročně, na dobu určitou, nejpozději 

však do 31. 12. 2024, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 36 
Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků školám                
v celkové výši 150.000 Kč na realizaci projektu Stromy 
  
Usnesení číslo: 00175/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 09926/RM1822/155 
k usnesení č. 10572/RM1822/164 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků školám v celkové výši 150.000 Kč                          

na realizaci projektu Stromy, přičemž každá škola obdrží 25.000 Kč dle důvodové zprávy                 

a příloh č. 3 až 8 předloženého materiálu a zaslat Sdělení o poskytnutí příspěvku. Konkrétně   

se jedná se o tyto vzdělávací instituce:  

1. Základní škola a mateřská škola, A. Kučery 20, p.o., 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 70944652; 
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2. Základní a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, p.o., 700 30 Ostrava-Bělský 

Les, IČ 70978352; 

3. Základní škola Ostrava-Poruba, Komenského 668, p.o., 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 70984727; 

4. Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, p.o., 715 00 Ostrava-Michálkovice, 

IČ 64626679; 

5. Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za školou 1, p.o., 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 75029855; 

6. Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8, p.o., 713 00 Ostrava-Heřmanice, IČ 70995281. 

  

2) ukládá 

  
nositeli projektu, tedy Magistrátu města Ostravy - odboru školství a vzdělávání,  

zajistit veškeré úkony spojené s poskytnutím účelových neinvestičních příspěvků školám               

dle bodu 1) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, MBA, T: 31.12.2022 

 vedoucí odboru školství a vzdělávání 

  
 

RM_M 37 
Zakládání jednorázových termínovaných vkladů a/nebo revolvingových 
termínovaných vkladů spolu s výběrem dodavatele veřejných zakázek 
malého rozsahu zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ 
KAROLINA 
  
Usnesení číslo: 00176/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s pověřením předsedy předsednictva zájmového sdružení 

právnických osob Trojhalí Karolina k zakládání jednorázových termínovaných vkladů a/nebo 

revolvingových termínovaných vkladů v hodnotách přesahujících 1 mil. Kč, a to při dodržování 

níže uvedených podmínek: 

a. jednorázové termínované vklady budou sjednávány na dobu nepřekračující                           

2 měsíce/revolvingové termínované vklady budou sjednávány na dobu nepřekračující                  

6 měsíců, 

b. úroková sazba termínovaných vkladů bude nejméně 1,5 %, 

c. termínované vklady budou zakládány pouze u bank, které mají své sídlo nebo zastoupení 

v České republice, mají bankovní licenci České národní banky a které jsou ze strany České 

národní banky vedeny jako systémově významné instituce 

d. na provozních bankovních účtech zájmového sdružení bude udržován takový objem 

finančních prostředků, aby s okamžitou dosažitelností pokryl provozní cash-flow                   

na následující 2 měsíce od okamžiku založení termínovaného vkladu, 
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e. informace o založení každého termínovaného vkladu bude poskytnuta všem členům 

předsednictva zájmového sdružení, 

Předseda předsednictva je oprávněn na základě tohoto pověření činit veškeré úkony související 

se zakládáním termínovaných vkladů. 

Toto pověření se uděluje na dobu určitou do 31.12.2023. 

  

2) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s rozhodnutím o výběru dodavatele veřejné zakázky malého 

rozsahu s názvem “ ZAJIŠTĚNÍ OSTRAHY A BEZPEČNOSTI V AREÁLU TROJHALÍ 

KAROLINA A JEHO OKOLÍ 2023“ dle Protokolu o jednání komise                                      

pro otevírání, hodnocení a posouzení nabídek, který tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu                   

a uzavření smlouvy se společností M Security and Cleaning s.r.o., IČ 016 09 246, se sídlem 

Bystročice 160, 779 00 Bystročice 

  

3) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s rozhodnutím o výběru dodavatele veřejné zakázky malého 

rozsahu s názvem “ ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB V AREÁLU BUDOV TROJHALÍ 

KAROLINA 2023“ dle Protokolu o jednání komise pro otevírání, hodnocení                    

a posouzení nabídek, který tvoří přílohu č. 2 předloženého materiálu a uzavření smlouvy                

se společností Hrtus &Partner s.r.o., IČ 018 96 121, se sídlem Lidická 700/19, Veveří,                 

602 00 Brno 

  

 
RM_M 38 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro 
oprávněného CETIN a.s. 
  
Usnesení číslo: 00177/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

- parc. č. 1728/2 – ostatní plocha, jiná plocha, 

- parc. č. 1728/3 - ostatní plocha, silnice, 
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v k. ú. Svinov, obec Ostrava, s oprávněným: 

CETIN a.s.,  

Českomoravská 2510/19,Libeň, 190 00 Praha 9, 

IČO: 040 84 063 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí, s uzavřením smlouvy  
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy na část 
pozemku v k. ú. Koblov, obec Ostrava se společností Koblovská s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 00178/RM2226/4 

(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 splaškové kanalizace  v rámci 

stavby “Prodloužení splaškové kanalizace, k.ú. Koblov” do pozemku parc. č. 1986/8 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Koblov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro investora: 

Koblovská s.r.o. 

se sídlem: Antošovická 403/108, Koblov, 711 00 Ostrava 

IČO: 08120161 

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

  

2) rozhodla 

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

kanalizace v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1986/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Koblov, obec Ostrava,  s budoucím oprávněným: 
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Koblovská s.r.o. 

se sídlem: Antošovická 403/108, Koblov, 711 00 Ostrava 

IČO: 08120161 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava,               

parc. č. 1986/8, ost. plocha - ost. komunikace, o celkové výměře 37 m2, a to část označenou                 

v situačním snímku jako (”A”) o výměře 30,70 m2 a část označenou v situačním snímku jako 

(”B”) o výměře 6,30 m2, v k. ú. Koblov, obec Ostrava (ul. Antošovická) 

se společností 

Koblovská s.r.o. 

se sídlem: Antošovická 403/108, Koblov, 711 00 Ostrava 

IČO: 08120161 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 40 
Návrh na vystavení objednávky v režimu „In – house“ na provedení 
dodávky a montáže 12ks ručních závor umístěných na pozemcích                  
ve správě společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., společnosti 
Ostravské komunikace, a. s. Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava,                    
IČO: 25396544 za cenu nejvýše přípustnou 547 377,- Kč bez DPH. 
  
Usnesení číslo: 00179/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky v režimu ,,In – house“ na provedení dodávky a montáže 12ks ručních 

závor umístěných na pozemcích ve správě společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., 

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

za cenu nejvýše přípustnou 547 377,- Kč bez DPH 

  

2) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru hospodářské 

správy, podepsal objednávku dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 30.11.2022 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 41 
Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu k nemovitým věcem             
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 00180/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 2908/2020/MJ ze dne 

13.11.2020, jejímž předmětem je pronájem: 

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

označené jako “A2”, 

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

označené jako “A3”, 

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

označené jako “B1”, 

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

označené jako “A1”, 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

formou dodatku č. 1, kterým dojde ke změně: 

- v čl. IV. Doba a skončení nájmu, a to k prodloužení doby nájmu do 30.06.2023, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 42 
Udělení souhlasu s přeletem bezpilotního letadla - dronu v k. ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00181/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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za vlastníka pozemků s přeletem bezpilotního letadla - dronu  senseFly eBee X (poznavací 

značky CZElimfpmog79lwz) nad pozemky: 

- parc. č. 509/2, zahrada o výměře 400 m2 

- parc. č. 510/1, lesní pozemek o výměře 282 167 m2 

- parc. č. 510/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 517 m2 

- parc. č. 510/4, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 16 443 m2 

- parc. č. 510/24, lesní pozemek o výměře 413 m2 

- parc. č. 511, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 378 m2  

- parc. č. 515/1, lesní pozemek o výměře 10 901 m2   

- parc. č. 515/2, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 406 m2  

- parc. č. 515/3, lesní pozemek o výměře 2 737 m2  

- parc. č. 2413, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 249 m2 

- parc. č. 512/1, lesní pozemek o výměře 9 206 m2  

o celkové rozloze cca 324 904 m2, vše k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

pro DIAMO, státní podnik, se sídlem Máchová 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO:00002739, 

odštěpný závod Správa uranových ložisek 28. října 184, 261 01 Příbram, a to pro období                     

od 15. 11. do 16. 11. 2022. 

  

 
RM_M 43 
Návrh bezúplatně nabýt nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava, návrh na záměr města prodat část nemovité věci                             
v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, návrh na záměr města směnit nemovité 
věci v k.ú. Přívoz a k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00182/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem bezúplatně nabýt nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to pozemky: 

- p.p.č. 1149/36, 

- p.p.č. 1149/37, 

- p.p.č. 1149/38, 

- p.p.č. 1149/39, 

- p.p.č. 1149/40, 
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od vlastníka Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu Správa železnic, státní 

organizace, IČO 709 94 234, sídlo Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město 

a zahájit jednání ve věci uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí 

  

2) souhlasí 

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

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Radvanice a Bartovice,   

a to část pozemku parc.č. 2140/1, o výměře 184 m2, která je dle geometrického plánu č. 2545-

223/2022 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 2140/5 

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

  

3) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit nemovité věci, a to: 

- pozemek parc.č. 2019/6, jehož součástí je stavba č.p. 1759, bytový dům, k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

za 

pozemky v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví XXXXXX XXXXXXXXXXX,                       

rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXX: 

- p.p.č. 1567,  

- p.p.č. 1568, 

- p.p.č. 1569,  

- p.p.č. 1570,  

- p.p.č. 1571,  

- p.p.č. 1572,  

- p.p.č. 1573,  

- p.p.č. 1574,  

- p.p.č. 1575,  

- p.p.č. 1576,  

- p.p.č. 1577,  

- p.p.č. 1578,  

- p.p.č. 1579,  

- p.p.č. 1580, 

- p.p.č. 1581,  
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- p.p.č. 1582,  

- p.p.č. 1583,  

- p.p.č. 1584,  

- p.p.č. 1585,  

- p.p.č. 1697, 

za podmínek: 

- doložení studie rekonstrukce bytového domu č.p. 1759 v k.ú. Moravská Ostrava,  

- doložení  tzv. modelu fungování,  

- stanovení doby, do kdy proběhne rekonstrukce a následné využívání bytového domu, 

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

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout označit nemovité věci, uvedené v bodě 3) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 

vyhlášky č. 10/2022, za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude 

do svého vlastnictví 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit nemovité věci, uvedené v bodě 3) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky                 

č. 10/2022, za podmínky, že předmětné nemovité věci statutární město Ostrava nabude                 

do svého vlastnictví 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi 

předložit návrh dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí  

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.12.2022 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodojemu Heřmanice (PD+IČ+AD)”, 
poř.č.184/2022 
  
Usnesení číslo: 00183/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektových podkladů a zajištění souvisejících služeb pro stavbu “Rekonstrukce vodojemu 

Heřmanice” v k.ú.Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu                  

se společností:      

GePS-Geotechnik, s.r.o. 

se sídlem: Starobělská 3214/85, Zábřeh, 700 30 Ostrava 

IČO: 06704778 

za cenu nejvýše přípustnou 675.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 3 
VZMR - Technická podpora Oracle 
  
Usnesení číslo: 00184/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické 

podpory se společností Solutia, s.r.o., se sídlem: Petrohradská 390/46, Praha 10, 101 00,              

IČO: 27127982 za cenu nejvýše přípustnou 988 263,08 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 4 
Vystavení objednávky vůči společnosti Data Force, s.r.o.                        
na prodloužení podpory k licencím Red Hat Enterprise Linux for Virtual 
Datacenters, Standard 
  
Usnesení číslo: 00185/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
83 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky na prodloužení podpory                 

k licencím Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Standard vůči společnosti Data 

Force, s.r.o. se sídlem Lužná 716/2, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO 02967171, v celkové výši 

309 077,- Kč bez DPH, 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 7 
Veřejná zakázka “ÚČOV plynovod - PD+IČ”, poř. č. 187/2022 
  
Usnesení číslo: 00186/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektové dokumentace a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby 

“ÚČOV - plynovod” v k.ú. Přívoz, obec Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu               

s dodavatelem: 

Ing. Daniel Fránek 

se sídlem:  739 14, Ostravice 115 

IČO: 18087434 

za cenu nejvýše přípustnou 456.000 Kč bez DPH 
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RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Mapování spokojenosti zaměstnanců MMO”,               
poř.č. 216/2022 
  
Usnesení číslo: 00187/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o poskytnutí služeb mapování spokojenosti 

zaměstnanců Magistrátu města Ostravy – miniaudit Silného pracoviště, v rámci rozvojového 

programu Silné pracoviště, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, se společností: 

RPIC-ViP s.r.o. 

se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO: 25826051 

za jednotkové ceny uvedené v předloženém materiálu 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Cesta vody - TDS + BOZP”, poř. č. 209/2022 
  
Usnesení číslo: 00188/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví                 

při práci na staveništi při realizaci stavby „Cesta vody“ v katastrálním území Stará Bělá, 

Výškovice u Ostravy dle přílohy č.1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

Ing. Luděk Konečný 

se sídlem Nováčkova 744/12, 700 30 Ostrava 

IČO: 64082008                     

za cenu nejvýše přípustnou 421.000,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 12 
VZMR Dodávka zařízení pro obnovu technologie konektivity v budově 
PIANO Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00189/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření kupní smlouvy se společností AUTOCONT 

a.s. se sídlem: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,                                

IČO: 04308697 za cenu nejvýše přípustnou 416 197,00 Kč bez DPH,- Kč dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují kapitálové výdaje 

  na § 6171, pol. 6111, ORJ 133  o 506 tis. Kč 

- zvyšují kapitálové výdaje 

  na § 3639, pol. 6125, ORG 0008249000000, ORJ 133  o  400 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

  na § 3639, pol. 5137, ORG 0008249000000, ORJ 133 o  84 tis. Kč 

  na § 3639, pol. 5139, ORG 0008249000000, ORJ 133 o  22 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_VZ 13 
Veřejná zakázka “Zpevnění svahu na ul. 26. dubna”, poř č. 175/2022 
  
Usnesení číslo: 00190/RM2226/4 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

svahu na ul. 26. dubna, v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava”, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu  

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

1.Ing. Jan Šrámek - odbor investiční 

2. Ing. Jan Kotala - odbor investiční 

3. Ing. Radek Podstawka – náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 

4. Ing. Ivo Muras – vedoucí odboru dopravy Moravskoslezského kraje 

5. Mgr. Lenka Vachalíková - odbor legislativní a právní 

6. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 

náhradníci: 

1. Ing. Pavlína Hrušková - odbor investiční 

2. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 

3. Ing. Jaroslav  Kania – náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 

4. Ing.  Libor Částka - vedoucí oddělení silničního hospodářství Moravskoslezského kraje 

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

6. Mgr. Jan Lasevič - odbor veřejných zakázek 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.05.2023 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.05.2023 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
 

• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení rady města č. 10594/RM1822/164 ze dne 
11.10.2022, bod 3) 
 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
rada města schvaluje rozpočtové opatření 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 517 o 390 tis. Kč (C.3.) 

  

2) Správné znění: 

  
rada města schvaluje rozpočtové opatření 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 517 o 390 tis. Kč (C.3.) 

  

 
 


