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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 22.11.2022 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00191/RM2226/5 RM_M 0 Schválení programu 5. schůze rady města konané 
dne 22.11.2022 

35 

00192/RM2226/5 RM_M 1 Návrh na záměr města prodat nemovité věci      
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh 
bezúplatně nabýt nemovitou věc v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava 

08 

00193/RM2226/5 RM_M 2 Návrh zrušit bod 1) usnesení zastupitelstva města 
č. 2041/ZM1822/34 ze dne 18. 5. 2022 a návrh   
na záměr města prodat nemovitou věc             
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

00194/RM2226/5 RM_M 3 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty   
Ing. Karla Malíka, náměstka primátora, do Francie 
(Cannes) ve dnech 13.-16.03.2023 

01 

00195/RM2226/5 RM_M 4 Udělení předchozího souhlasu s nabytím 
finančního daru do vlastnictví právnické osoby 
Domov Iris, příspěvková organizace,          
IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13,  
709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

41 

00196/RM2226/5 RM_M 5 Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace    
na projekt „Nákup a dovybavení IT” pro potřeby 
činnosti společnosti Černá louka s.r.o. 

01 

00197/RM2226/5 RM_M 6 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava       
za měsíc říjen 2022 

25 

00198/RM2226/5 RM_M 7 Pověření členů Zastupitelstva města Ostravy pana 
Ing. Martina Jurošky, Ph.D., a Vladimíra Poláka,  
k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu 
vstupují do manželství, a stanovení užívání 
závěsného odznaku se státním znakem       
České republiky při významných příležitostech   
a občanských obřadech ve správním obvodu 
statutárního města Ostravy těmito členy 
zastupitelstva města 

21 

00199/RM2226/5 RM_M 10 Úhrada za dálkové kreditování frankovacího stroje 
QUADIENT IS 480, v. č. 70707 

84 

00200/RM2226/5 RM_M 11 Návrh na záměr města prodat a neprodat části 
pozemku v k. ú. Poruba, vše obec Ostrava 

08 

00201/RM2226/5 RM_M 12 Návrh na uzavření dodatku č. 31 ke smlouvě     
č. 3010/2009/OD o veřejných službách v přepravě 
cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné 
služby - poskytnutí kompenzace ke krytí ztráty    
z hospodaření za rok 2022 

09 

00202/RM2226/5 RM_M 13 Návrh na odpis 54 nedobytných pohledávek 
statutárního města Ostrava 

07 
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00203/RM2226/5 RM_M 14 Návrh darovat nemovité věci v k. ú. Svinov, obec 
Ostrava 

08 

00204/RM2226/5 RM_M 15 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 
příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy  
na podporu kariérového poradenství na rok 2023 

91 

00205/RM2226/5 RM_M 16 Žádost o mimořádnou investiční dotaci      
SKSB Arrows Ostrava, z.s. 

92 

00206/RM2226/5 RM_M 18 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 
do majetku města 

89 

00207/RM2226/5 RM_M 19 ORG 7210 Zrušení vyústění kanalizace Na Sovinci 
napojení na kanalizační sběrač D - návrh        
na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě             
o dílo č. 2512/2021/OI/VZ 

05 

00208/RM2226/5 RM_M 20 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu   
na projekt „Podpora adaptace a integrace držitelů 
dočasné ochrany v Ostravě” v rámci dotačního 
titulu Systém výzev na výdaje realizované v rámci 
projektů obcí na podporu integrace držitelů 
dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022 
Ministerstva vnitra ČR 

86 

00209/RM2226/5 RM_M 21 Návrh na souhlas s umístěním stavby v souladu    
s ustanovením §184a, zákona č.183/2006 Sb.     
a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti pro budoucího oprávněného  
OVANET a.s. 

08 

00210/RM2226/5 RM_M 22 Žádost Záchranné stanice Bartošovice o poskytnutí 
dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 

80 

00211/RM2226/5 RM_M 23 Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
Slezskému železničnímu spolku ve výši 30 tis. Kč 

09 

00212/RM2226/5 RM_M 24 Návrh na záměr města vypůjčit pozemky         
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh    
na záměr města změnit nájemní smlouvu        
ev. č. 2025/2020/MJ 

08 

00213/RM2226/5 RM_M 25 Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem  
v užívání Magistrátu města Ostravy 

84 

00214/RM2226/5 RM_M 26 Poskytnutí finančních prostředků na financování 
vzdělávacích a volnočasových aktivit občanů 
Ukrajiny (zapojení finančního daru) 

91 

00215/RM2226/5 RM_M 27 Parkovací objekt DK Poklad - TDS+BOZP - 
Dodatek č. 2 

05 

00216/RM2226/5 RM_M 28 Zásady pro poskytování peněžitého plnění 
fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva 
města 

36 
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00217/RM2226/5 RM_M 29 Návrh městského obvodu Mariánské Hory       
a Hulváky na podání žádosti o dotaci na projekt 
„Domovník-preventista 2023-2025” dle výzvy 
„Podpora sociálního začleňování ve vyloučených 
lokalitách“ v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost plus Ministerstva práce a sociálních 
věcí 

50 

00218/RM2226/5 RM_M 30 Návrh na uzavření dodatků k rámcovým dohodám 
na dodávky kancelářského papíru a kancelářského 
papíru s náhradním plněním 

84 

00219/RM2226/5 RM_M 31 Úprava rozpočtu 07 
00220/RM2226/5 RM_M 32 Smlouva o poskytnutí podpory a přijetí Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace pro projekt „Rekonstrukce 
studny S14, prameniště Ostrava - Nová ves”      
v rámci Národního programu Životní prostředí 

38 

00221/RM2226/5 RM_M 33 Návrh rozpočtu statutárního města Ostravy      
na rok 2023 (bez rozpočtů městských obvodů) 

07 

00222/RM2226/5 RM_M 34 Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava (lokalita Sokolská třída     
a ul. Muglinovská) 

08 

00223/RM2226/5 RM_M 35 Pojmenování ulic v městském obvodu Hrabová 50 
00224/RM2226/5 RM_M 36 Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku          

v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 
sousední nemovitosti 

84 

00225/RM2226/5 RM_M 37 Smlouva o poskytování spisové služby eSpis LITE 
organizacím: Základní škola a mateřská škola 
Ostrava - Dubina, V. Košaře 6, příspěvková 
organizace, a Zoologická zahrada a botanický park 
Ostrava, příspěvková organizace 

83 

00226/RM2226/5 RM_M 38 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů   
do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 
Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, 
se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - 
Moravská Ostrava 

40 

00227/RM2226/5 RM_M 39 Vystavení objednávky na nákup zásahových 
rukavic pro členy jednotek sboru dobrovolných 
hasičů statutárního města Ostravy 

01 

00228/RM2226/5 RM_M 40 Připojení městského obvodu Moravská Ostrava   
a Přívoz k novému znění „Deklarace k podpoře 
udržitelného rozvoje prostřednictvím místní 
Agendy 21“ 

50 

00229/RM2226/5 RM_M 41 Rozhodnutí o dalším postupu ve věci náhrady 
nákladů vynaložených na péči o psy umístěné    
v letech 2015 – 2018 po úmrtí jejich majitele     
v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích 

28 
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00230/RM2226/5 RM_M 42 Návrh prodat pozemek v k. ú. Stará Bělá, obec 
Ostrava a návrh zřídit služebnost inženýrské sítě, 
návrh na záměr města prodat část pozemku        
v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava 

08 

00231/RM2226/5 RM_M 43 Návrh přijmout dar vodovodního řadu, uzavřít 
darovací smlouvu s Ing. V.P. a smlouvu o zřízení 
služebnosti s fyzickými osobami, v k. ú. Hrabová, 
obec Ostrava 

08 

00232/RM2226/5 RM_M 44 Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo 
v rámci stavby „Terminál Hranečník - rozšíření 
parkovacích ploch” 

05 

00233/RM2226/5 RM_M 45 Návrh města prodat pozemky v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava společnosti ČEZ Distribuce 
a.s. (lokalita Na Karolíně, ul. K Trojhalí) 

08 

00234/RM2226/5 RM_M 46 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv     
o zřízení služebností pro společnost            
KM Global s.r.o. a Letiště Ostrava, a.s. 

08 

00235/RM2226/5 RM_M 47 Návrh programu 3. zasedání zastupitelstva města, 
které se bude konat dne 7. prosince 2022 

28 

00236/RM2226/5 RM_M 48 Kontrola plnění usnesení rady města za období  
září 2022 

28 

00237/RM2226/5 RM_M 49 Návrh na udělení souhlasu se zřízením zástavního 
práva a zákazu zcizení a zatížení k nemovitým 
věcem ve prospěch České spořitelny, a.s.         
a pro společnost TKD Ostrava Mošnov, s.r.o. 

08 

00238/RM2226/5 RM_M 50 Rozhodnutí o podání odvolání 05 
00239/RM2226/5 RM_M 51 Návrh na záměr města změnit pachtovní smlouvy  

k nemovitým věcem v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
08 

00240/RM2226/5 RM_MZP 2 Projednání vybraného bodu řádné valné hromady 
obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 

07 

00241/RM2226/5 RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Most na ul. Závodní        
přes železniční a tramvajovou trať v Ostravě – 
Vítkovicích – správce stavby II“, poř. č.: 165/2022 

05 

00242/RM2226/5 RM_VZ 2 Soutěž o návrh „Předprostor kostela sv. Ducha”, 
poř. č. 096/2022 

62 

00243/RM2226/5 RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu  
a uzavření Smlouvy o dílo na akci „Odstranění 
přípojky vody u LDN Radvanice” 

05 

00244/RM2226/5 RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikací    
ul. Velká, Dlouhá, Muzejní, Střelniční 
(PD+IČ+AD)”, poř. č. 190/2022 

05 

00245/RM2226/5 RM_VZ 5 Smlouva o poskytování služby vytváření 
kvalifikovaných elektronických pečetí na dálku  
a kvalifikovaných elektronických časových razítek 
v rámci služby I.CA RemoteSeal 

83 

00246/RM2226/5 RM_M 9 Návrh na uložení odvodu a poskytnutí 
neinvestičního příspěvku Ostravskému muzeu, 
příspěvkové organizaci 

87 
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00247/RM2226/5 RM_M 8 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu  
ev. č. 2962/2016/MJ a nájemní smlouvu        
ev. č. 2665/2022/MJ formou uzavření dodatků 

08 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál 
  

Název zn.předkl. 

 RM_M 17 Mimořádné dotace a peněžitý dar v oblasti sportu 92 
 RM_MZP 1 Návrh Dodatku č. 44 ke Koncesní smlouvě     

ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000 
80 
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RM_M 0 
Schválení programu 5. schůze rady města konané dne 22.11.2022 
  
Usnesení číslo: 00191/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
program 5. schůze rady města konané dne 22.11.2022 

  
 

RM_M 1 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava, návrh bezúplatně nabýt nemovitou věc v k. ú. Poruba, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00192/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému obvodu, a to pozemky: 

- p. p. č. 1095/41,  
- p. p. č. 1095/108 
včetně tvarovek 

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

  
2) souhlasí 

  
s návrhem bezúplatně nabýt nemovitou věc v k. ú. Poruba, obec Ostrava, a to pozemek
parc. č. 1738/36, od vlastníka Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111,
sídlo Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město 

a s návrhem zahájit jednání ve věci uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti 
 

  
3) ukládá 

   
náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi 
předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí  

  



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 8/56 
  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.12.2022
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 2 
Návrh zrušit bod 1) usnesení zastupitelstva města č. 2041/ZM1822/34
ze dne 18. 5. 2022 a návrh na záměr města prodat nemovitou věc
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00193/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
 
zrušit své usnesení č. 2041/ZM1822/34 ze dne 18. 5. 2022, bod 1) v plném rozsahu 

  
2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava
a Přívoz, a to pozemek parc. č. 1236/7 

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

  
3) ukládá 

   
náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi 
předložit návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí  
 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.12.2022
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 3 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Karla Malíka, 
náměstka primátora, do Francie (Cannes) ve dnech 13.-16.03.2023 
  
Usnesení číslo: 00194/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 00119/RM2226/3 
  
Rada města 
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 1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Ing. Karla Malíka, náměstka primátora, do Francie (Cannes)
ve dnech 13.-16.03.2023 za účelem reprezentace města na mezinárodním veletrhu nemovitostí 
a investičních příležitostí MIPIM 2023 

  
2) schvaluje 

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

  
3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi  
předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 11.04.2023
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_M 4 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím finančního daru do vlastnictví 
právnické osoby Domov Iris, příspěvková organizace, IČO 70631824,
se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
  
Usnesení číslo: 00195/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím finančního 
daru do vlastnictví právnické osoby Domov Iris, příspěvková organizace, IČO 70631824,
se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, ve výši 49 000,00 Kč 

  
2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 25.11.2022
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 5 
Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace na projekt „Nákup
a dovybavení IT” pro potřeby činnosti společnosti Černá louka s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00196/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy
ve výši 500 tis. Kč společnosti Černá louka s.r.o., se sídlem Černá louka 3235, 702 00 Ostrava- 
Moravská Ostrava, IČO: 26879280, na realizaci projektu Nákup a dovybavení IT
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
 
rozhodnout na straně statutárního města Ostravy o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy se společností
Černá louka s. r. o., se sídlem Černá louka 3235, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,
IČO: 26879280, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na poskytnutí investiční účelové dotace
dle bodu 1) a návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace 
dle bodu 2) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 07.12.2022
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_M 6 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc říjen 2022 
  
Usnesení číslo: 00197/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
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 1) projednala 

  
informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc říjen 2022 

  
 

RM_M 7 
Pověření členů Zastupitelstva města Ostravy pana Ing. Martina
Jurošky, Ph.D., a Vladimíra Poláka, k přijímání projevu vůle snoubenců, 
že spolu vstupují do manželství, a stanovení užívání závěsného odznaku 
se státním znakem České republiky při významných příležitostech
a občanských obřadech ve správním obvodu statutárního města Ostravy 
těmito členy zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 00198/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 
  
1) pověřuje 

  
pana Ing. Martina Jurošku, Ph.D., a pana Vladimíra Poláka, členy Zastupitelstva města Ostravy, 
k přijímání projevu vůle, že snoubenci spolu vstupují do manželství ve správním obvodu 
statutárního města Ostravy, v souladu s ust. § 658 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 11a odst. 1 písm. c) 
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

  
2) stanoví 

  
aby v souladu s ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, členové Zastupitelstva města Ostravy pan Ing. Martin Juroška, Ph.D., 
a pan Vladimír Polák, užívali při významných příležitostech a občanských obřadech ve správním 
obvodu statutárního města Ostravy závěsný odznak se státním znakem České republiky 

  
 

RM_M 10 
Úhrada za dálkové kreditování frankovacího stroje QUADIENT IS 480, 
v. č. 70707 
  
Usnesení číslo: 00199/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

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

- ve výši 500 000 Kč pro frankovací stroj QUADIENT IS 480, v. č. 70707, 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
 

  
 

RM_M 11 
Návrh na záměr města prodat a neprodat části pozemku v k. ú. Poruba, 
vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00200/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část pozemku parc. č. 1083/1 v k. ú. Poruba, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu, a to: 

• část pozemku o výměře cca 33 m2, dle zákresu v situačním snímku označena jako díl “a”,

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 
 

  
2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část pozemku parc. č. 1083/1 v k. ú. Poruba, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu, a to: 

• část pozemku o výměře cca 13 m2, dle zákresu v situačním snímku označena jako díl “b”,

dle přílohy č. 1 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 
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RM_M 12 
Návrh na uzavření dodatku č. 31 ke smlouvě č. 3010/2009/OD o veřejných 
službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné 
služby - poskytnutí kompenzace ke krytí ztráty z hospodaření za rok 2022
  
Usnesení číslo: 00201/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout: 

a) o poskytnutí kompenzace ke krytí ztráty z hospodaření za rok 2022 ve výši 200 mil. Kč 
společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., IČO: 61974757, sídlem Poděbradova 494/2,
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava,  

b) o uzavření dodatku č. 31 ke smlouvě č. 3010/2009/OD o veřejných službách v přepravě 
cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
 

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

o nepřiznání přiměřeného zisku pro rok 2022 ve výši 50 mil. Kč společnosti Dopravní podnik 
Ostrava a.s., IČO: 61974757, sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava 
 

  
3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
 
schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

sníží rozpočtová rezerva na: 

§ 6409, pol. 5901, ORJ 120                                    o 140 000 tis. Kč 

zvýší nedaňové příjmy - příjmy z úroků na: 

§ 6310, pol. 2141, ORJ 120                                    o  60 000 tis. Kč 
 
zvýší běžné výdaje na: 

§ 2295, pol. 5213, ORG 9205, ORJ 100                    o 200 000 tis. Kč  
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4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Janu Dohnalovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí bod 1), 2) a 3) tohoto usnesení 
 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 07.12.2022
 vedoucí odboru dopravy 
  

 
RM_M 13 
Návrh na odpis 54 nedobytných pohledávek statutárního města Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00202/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o odpisu 54 nedobytných pohledávek statutárního města Ostravy v celkové
částce 735.801,78 Kč 

  
 

RM_M 14 
Návrh darovat nemovité věci v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00203/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s návrhem darovat nemovité věci v k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava,  
Moravskoslezskému kraji, IČO 70890692, sídlo 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, zastoupený 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 00095711,
sídlo Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 1007/2 (nesvěřený městskému obvodu Svinov), včetně stavby komunikace,  
- pozemek parc. č. 1007/3 (nesvěřený městskému obvodu Svinov), včetně stavby komunikace, 
- pozemek parc. č. 1005 (svěřený městskému obvodu Svinov), včetně stavby komunikace, 
- pozemek parc. č. 1006/13 (svěřený městskému obvodu Svinov), včetně stavby komunikace, 
- část pozemku parc. č. 3108/23, o výměře 1256 m2, která je dle geometrického
plánu č. 2984-31/2020 oddělena a označena jako díl a) (svěřený městskému obvodu Svinov), 
včetně stavby komunikace, 
- část pozemku parc. č. 3118/5, o výměře 301 m2, která je dle geometrického
plánu č. 2984-31/2020 oddělena a označena jako díl b) (nesvěřený městskému obvodu Svinov), 
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včetně stavby komunikace, 
oba díly sloučené a dle téhož geometrického plánu nově označené jako pozemek parc. č. 3108/69

a uzavřít Darovací smlouvu dle přílohy č. 2 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 15 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na podporu kariérového poradenství
na rok 2023 
  
Usnesení číslo: 00204/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 10432/RM1822/162 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků z rozpočtu SMO na podporu kariérového 
poradenství na rok 2023 příjemcům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 16 
Žádost o mimořádnou investiční dotaci SKSB Arrows Ostrava, z.s. 
  
Usnesení číslo: 00205/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
92 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí dotace ve výši 3 mil. Kč spolku SKSB Arrows Ostrava z.s.,
IČO: 26525143, se sídlem Průběžná 6178/2, Poruba, 708 00 Ostrava, na „Rekonstrukci 
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homerunového plotu baseballového hřiště”, dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním 
městem Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
 

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují běžné výdaje 
na § 3412, pol. 5169, ORJ 161 o 42 tis. Kč 
na § 3419, pol. 5139, ORJ 161 o 226 tis. Kč 
na § 3419, pol. 5169, ORJ 161 o 1 000 tis. Kč 
snižují neinvestiční transfery 
na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161 o 200 tis. Kč 
snižují ostatní neinvestiční výdaje 
na § 3419, pol. 5901, ÚZ 7104, ORJ 161 o 1 082 tis. Kč 
snižují kapitálové výdaje 
na § 3412, pol. 6121, ORJ 161 o 450 tis. Kč 
zvyšují investiční transfery 
na § 3419, pol. 6322, ORJ 161 o 3 000 tis. Kč 
 

  
3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Janu Dohnalovi  
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 
na jeho zasedání dne 7.12.2022 

  
 Vyřizuje: Ing. Karel Plunder, Ph.D., MBA, T: 07.12.2022
 pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru sportu 
  

 
RM_M 18 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 00206/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vydává 

  
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky
města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k nabytí: 
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• pozemku parc. č. 613, k. ú. Vítkovice o výměře 649 m², pozemku parc. č. 478/20,
k. ú. Zábřeh-VŽ o výměře 92 m², budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, typ stavby 
garáž na pozemku p. č. st. 3900 v k. ú. Zábřeh-VŽ, budovy bez čísla popisného nebo 
evidenčního, typ stavby garáž na pozemku p. č. st. 2922 v k. ú. Zábřeh-VŽ, pro městský 
obvod Vítkovice 

  
2) schvaluje 

  
text odpovědi městskému obvodu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) pověřuje 

  
podpisem odpovědi městskému obvodu nám. primátora Mgr. Zuzanu Bajgarovou 

  
 

RM_M 19 
ORG 7210 Zrušení vyústění kanalizace Na Sovinci napojení
na kanalizační sběrač D - návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo č. 2512/2021/OI/VZ 
  
Usnesení číslo: 00207/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2512/2021/OI/VZ na realizaci stavby „Zrušení 
vyústění kanalizace Na Sovinci napojení na kanalizační sběrač D”, mezi smluvními stranami 
statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 na straně 
jedné (objednatel) a společností AWT Rekultivace a.s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald,
IČO 47676175, na straně druhé (zhotovitel) dle přílohy č. 1, a to z důvodů dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu, kdy nová cena díla bude činit maximálně 10.069.697,96 Kč bez DPH 
 

  
 

RM_M 20 
Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora 
adaptace a integrace držitelů dočasné ochrany v Ostravě” v rámci 
dotačního titulu Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektů 
obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni
v roce 2022 Ministerstva vnitra ČR 
  
Usnesení číslo: 00208/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 10391/RM1822/161 
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Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR ve výši 2 034 953 Kč na projekt „Podpora 
adaptace a integrace držitelů dočasné ochrany v Ostravě” na základě vydaného Rozhodnutí
o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022
č. 16/2022/ICOBCEKOLUKR ze dne 21.10.2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
2) rozhodla 

  
o spolufinancování projektu „Podpora adaptace a integrace držitelů dočasné ochrany v Ostravě” 
dle bodu 1) tohoto usnesení v celkové výši 107 106,70 Kč, a to: 

- spolufinancování odboru hospodářské správy ve výši 52 320,00 Kč 

- spolufinancování oddělení platového ve výši 17 962,70 Kč 

- spolufinancování Městské policie Ostrava ve výši ve výši 33 901 Kč 

- spolufinancování odboru školství a vzdělanosti zajištěné prostřednictvím partnerů projektu 
(školské p. o. zřizované SMO) ve výši 2 923 Kč  

  
3) schvaluje 

  
poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků celkem ve výši 56 tis. Kč na úhradu výdajů 
Integračních aktivit pro aktivizaci cílové skupiny/dětí v rámci projektu „Podpora adaptace
a integrace držitelů dočasné ochrany v Ostravě” dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého 
materiálu: 

- Středisku volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 75080559, 
ve výši 12 tis. Kč 

- Středisku volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 75080516,
ve výši 8 tis. Kč 

- Domu dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, IČO 75080541,
ve výši 36 tis. Kč  
 

  
4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- z v y š u j í 

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na ORJ 120 
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na pol. 4116, ÚZ 14007, ORG 719                                               o 2 061 tis. Kč 
 
- z v y š u j í 

běžné výdaje ORJ 130 

§ 6221, pol. 5169, ÚZ 14007, ORG 719                                        o 789 tis. Kč 

§ 6221, pol. 5169, ORG 719                                                      o   42 tis. Kč 

§ 3900, pol. 5169, ÚZ 14007, ORG 719                                        o 206 tis. Kč 

§ 3900, pol. 5169, ORG 719                                                      o   11 tis. Kč 

- s n i ž u j í 

běžné výdaje ORJ 130 

§ 6221, pol. 5169                                                                   o   42 tis. Kč 

§ 3900, pol. 5169                                                                   o   11 tis. Kč 

- z v y š u j í  

běžné výdaje ORJ 135 

§ 4349, pol. 5011, ÚZ 14007, ORG 719                                        o 217 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5011, ORG 719                                                       o    12 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5021, ÚZ 14007, ORG 719                                        o    36 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5021, ORG 719                                                       o     2 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5031, ÚZ 14007, ORG 719                                        o    61 tis. Kč 
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§ 4349, pol. 5031, ORG 719                                                       o     4 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5032, ÚZ 14007, ORG 719                                        o    23 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5032, ORG 719                                                       o     2 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5424, ÚZ 14007, ORG 719                                        o     7 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5424, ORG 719                                                       o     1 tis. Kč 

- s n i ž u j í 

běžné výdaje ORJ 135 

§ 6171, pol. 5011                                                                    o   12 tis. Kč 

§ 6171, pol. 5021                                                                    o     2 tis. Kč 

§ 6171, pol. 5031                                                                    o     4 tis. Kč 

§ 6171, pol. 5032                                                                    o     2 tis. Kč 

§ 6171, pol. 5424                                                                    o     1 tis. Kč 

- z v y š u j í 

běžné výdaje ORJ 270  

§ 5311, pol. 5011, ÚZ 14007, ORG 719                                        o 435 tis. Kč 

§ 5311, pol. 5011, ORG 719                                                       o   34 tis. Kč 

§ 5311, pol. 5031, ÚZ 14007, ORG 719                                        o 169 tis. Kč 
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§ 5311, pol. 5032, ÚZ 14007, ORG 719                                        o   62 tis. Kč 

 - s n i ž u j í 

běžné výdaje ORJ 270 

§ 5311, pol. 5011                                                                    o  34 tis. Kč 

- z v y š u j í  

neinvestiční příspěvky na ORJ 140 

§ 3233, pol. 5331, ÚZ 14007, ORG 82                                          o   8 tis. Kč 

§ 3233, pol. 5331, ÚZ 14007, ORG 83                                          o  36 tis. Kč 

§ 3233, pol. 5331, ÚZ 14007, ORG 84                                          o  12 tis. Kč  

  
5) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů 

- zvýšení neinvestičních příspěvků 

- Středisku volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p. o.                           o 12 tis. Kč 

- Středisku volného času, Ostrava - Zábřeh p. o.                                         o   8 tis. Kč 

- Domu dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p. o.                                           o  36 tis. Kč 
 

  
6) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru financí a rozpočtu  
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2022
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
7) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví, odboru hospodářské správy, 
oddělení platovému, odboru školství a vzdělanosti a Městské policii Ostrava 
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zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 31.01.2023
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 31.01.2023
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Ivona Kubenková, T: 31.01.2023
 vedoucí platového oddělení 
  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, MBA, T: 31.01.2023
 vedoucí odboru školství a vzdělávání 
  
 Vyřizuje: Ing. Miroslav Plaček, T: 31.01.2023
 ředitel Městské policie Ostrava 
  

 
RM_M 21 
Návrh na souhlas s umístěním stavby v souladu s ustanovením §184a, 
zákona č.183/2006 Sb. a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti pro budoucího oprávněného OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 00209/RM2226/5 

(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 stavby podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 
 
- parc. č. 1913/2 - orná půda, 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava, pro investora: 
  
IP systém - areál s.r.o. 
se sídlem U panelárny 573/3, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČO: 03209423 
  
v rámci stavby „Nové středisko IP systému v Ostravě Svinově“    
  
dle situačního výkresu, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 
 

  
2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku: 
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- parc. č. 1913/2 - orná půda, 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 
  
OVANET a.s. 
se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 25857568 
 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
 

  
 

RM_M 22 
Žádost Záchranné stanice Bartošovice o poskytnutí dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00210/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ZO ČSOP NOVÝ 
JIČÍN 70/02, Pobočný spolek, IČO: 47657901, Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice,
na realizaci projektu „Zabezpečení úniku vody z rybníčku v záchranné stanici” v maximální
výši 25.500,- Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavření příslušné veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují běžné výdaje odboru 
§ 1014, pol. 5133, ORJ 190, ORG 4271              o             26 tis. Kč 

- zvyšují investiční transfery spolkům 
§ 2339, pol. 6322, ORJ 190                              o             26 tis. Kč 

  
3) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2022
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 23 
Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Slezskému 
železničnímu spolku ve výši 30 tis. Kč 
  
Usnesení číslo: 00211/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
a) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 30 tis. Kč SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU 
SPOLKU, IČO: 05424089, se sídlem: Ostravská 661/46, 735 42 Těrlicko 

b) o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu s výše uvedeným subjektem 
 

  
2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se zvýší: 

nedaňové příjmy na: 

§ 2219, pol. 2132, ORJ 0100                                      o 30 tis. Kč 

neinvestiční transfery spolkům na: 

§ 3319, pol. 5222, ORJ 0100                                      o 30 tis. Kč 
 

  
3) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2022
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 24 
Návrh na záměr města vypůjčit pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu
ev. č. 2025/2020/MJ 
  
Usnesení číslo: 00212/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 
- parc. č. 3463/56 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 96 m2, 

- část pozemku parc. č. 3380/1 o výměře 550 m2, která je dle geometrického
plánu č. 4687-37/2014 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3380/37 - ostatní plocha, 
manipulační plocha, 
- část pozemku parc. č. 3380/1 o výměře 381 m2, která je dle téhož geometrického plánu oddělena 
a nově označena jako pozemek parc. č. 3380/38 - ostatní plocha, jiná plocha, 
- část pozemku parc. č. 3380/1 o výměře 54 m2, která je dle téhož geometrického plánu oddělena 
a nově označena jako pozemek parc. č. 3380/39 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- část pozemku parc. č. 3457/1 o výměře 1.720 m2, která je dle geometrického
plánu č. 4687-37/2014 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3457/47 - ostatní plocha, 
jiná plocha 

- část pozemku parc. č. 3463/1 o výměře 601 m2, která je dle geometrického
plánu č. 4687-37/2014 oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3463/47 - ostatní plocha, 
jiná plocha, 
- část pozemku parc. č. 3463/1 o výměře 2.771 m2, která je dle téhož geometrického plánu 
oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3463/48 - ostatní plocha, jiná plocha, 
- část pozemku parc. č. 3463/1 o výměře 576 m2, která je dle téhož geometrického plánu oddělena 
a nově označena jako pozemek parc. č. 3463/50 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
- část pozemku parc. č. 3463/1 o výměře 1.080 m2, která je dle téhož geometrického plánu 
oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 3463/51 - ostatní plocha, jiná plocha, 
- část pozemku parc. č. 3463/1 o výměře 3 m2, která je dle téhož geometrického plánu oddělena 
a nově označena jako pozemek parc. č. 3463/52 - ostatní plocha, jiná plocha, 
- část pozemku parc. č. 3463/1 o výměře 14 m2, která je dle téhož geometrického plánu oddělena 
a nově označena jako pozemek parc. č. 3463/53 - ostatní plocha, jiná plocha, 
- část pozemku parc. č. 3463/1 o výměře 2 m2, která je dle téhož geometrického plánu oddělena 
a nově označena jako pozemek parc. č. 3463/54 - ostatní plocha, jiná plocha, 
- část pozemku parc. č. 3463/1 o výměře 1 m2, která je dle téhož geometrického plánu oddělena 
a nově označena jako pozemek parc. č. 3463/55 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- část pozemku parc. č. 4246/9 o výměře 33 m2, která je dle geometrického plánu 4687-37/2014 
oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 4246/47 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

dle geometrického plánu č. 4687-37/2014, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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2) rozhodla 

  
o záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 2025/2020/MJ ze dne 14. 7. 2020,
jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 4879/1 - ostatní plocha, zeleň
o výměře 9,4 m2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

formou uzavření dodatku č. 1, kterým dojde ke změně: 
čl. III. Nájemné, a to k navýšení nájemného na 100,- Kč/m2/rok, tj. 940,- Kč ročně 
čl. IV. Doba a skončení nájmu, a to k prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2023 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 
právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 25 
Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00213/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

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

  
2) jmenuje 

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

předseda: 

Ing. René Bartoš - vedoucí odboru hospodářské správy 

členové: 

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

Ing. Jarmila Kopelová, odbor hospodářské správy    

Petr Hučík - technik podpory Ovanet a.s.                                
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RM_M 26 
Poskytnutí finančních prostředků na financování vzdělávacích
a volnočasových aktivit občanů Ukrajiny (zapojení finančního daru) 
  
Usnesení číslo: 00214/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 09513/RM1822/149 
k usnesení č. 09747/RM1822/152 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o:  
- poskytnutí finančních prostředků Rodinnému a komunitnímu centru Chaloupka z.s.,
se sídlem Před Lanovkou 937/23, 712 00 Ostrava - Muglinov, IČO: 26678497,
ve výši 280 tis. Kč na financování vzdělávacích a volnočasových aktivit občanů Ukrajiny,
a to jak zletilých, tak nezletilých za účelem urychlení jejich začlenění do lokálního života,
dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 
- uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Statutárním 
městem Ostravy a Rodinným a komunálním centrem Chaloupka z.s., dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 
- zvyšují nedaňové příjmy na ORJ 221 
na § 6221, pol. 2321, ÚZ 6221              o             280 tis. Kč 
- zvyšují neinvestiční transfery na ORJ 140 
na § 3299, pol. 5222, ÚZ 6221              o             280 tis. Kč  

  
3) ukládá 

  
náměstkyní primátora Mgr. Andrei Hoffmannové, Ph.D. 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy uvedené v bodech 1) a 2)
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, MBA, T: 07.12.2022
 vedoucí odboru školství a vzdělávání 
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4) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků městským obvodům na financování vzdělávacích
a volnočasových aktivit občanů Ukrajiny, a to jak zletilých, tak nezletilých, za účelem urychlení 
jejich začlenění do lokálního života, dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého materiálu
 

  
5) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se u statutárního města Ostrava 
 
-zvyšují nedaňové příjmy na ORJ 221 
na § 6221, pol. 2321, ÚZ 6221                          o       1 220 tis. Kč 
- zvyšují neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 6221    org. 502     o          300 tis. Kč 
                                                  org. 503     o          152 tis. Kč 
                                                  org. 504     o          228 tis. Kč 
                                                  org. 505     o          250 tis. Kč 
                                                  org. 507     o            70 tis. Kč 
                                                  org. 510     o          120 tis. Kč 
                                                  org. 517     o          100 tis. Kč 

u městských obvodů dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
- zvyšují neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6221, org. 5xx      o          1 220 tis. Kč 
- zvyšují neinvestiční výdaje 
na § 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 6221, celkem        o          1 220 tis. Kč 

  
6) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 5) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2022
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 27 
Parkovací objekt DK Poklad - TDS+BOZP - Dodatek č. 2 
  
Usnesení číslo: 00215/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1502/2021/OI/VZ na zajištění 
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předpokladů pro výkon bezpečné práce a technického dozoru stavebníka při realizaci stavby 
„Parkovací objekt DK Poklad” mezi 

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

a 

zhotovitelem (příkazníkem) společností INKOS-OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo nábřeží 696/22, 
701 52 Ostrava, IČO: 48394637 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
 

RM_M 28 
Zásady pro poskytování peněžitého plnění fyzickým osobám,
které nejsou členy zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 00216/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s návrhem Zásad pro poskytování peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy 
zastupitelstva města 

  
2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit návrh k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Ostravy dne 7.12.2022 

  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Gibas, T: 07.12.2022
 tajemník 
  

 
RM_M 29 
Návrh městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na podání žádosti 
o dotaci na projekt „Domovník-preventista 2023-2025” dle výzvy 
„Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách“ v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost plus Ministerstva práce
a sociálních věcí 
  
Usnesení číslo: 00217/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
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 1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy projektu a podáním žádosti o dotaci pro projekt „Domovník-preventista 
2023-2025“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus Ministerstva práce a sociálních 
věcí, priority 2 Sociální začleňování 

  
2) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 
jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením 
žádosti o dotaci a všech jiných příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu 
s podmínkami výzvy č. 18 „Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách“
v rámci OP Zaměstnanost plus 

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

 
RM_M 30 
Návrh na uzavření dodatků k rámcovým dohodám na dodávky 
kancelářského papíru a kancelářského papíru s náhradním plněním 
  
Usnesení číslo: 00218/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 k Rámcové dohodě č. 1513/2022/HS/VZ dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu na dodávky kancelářského papíru a Dodatku č. 2 k Rámcové 
dohodě č. 2029/2022/HS/VZ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu na dodávky kancelářského 
papíru s náhradním plněním z důvodů dle důvodové zprávy předloženého materiálu
se společností: 

SMERO, spol. s r.o. 
IČO: 25527886 
se sídlem: Odbojářů 695, 664 61 Rajhrad 

  
 

RM_M 31 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 00219/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
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1) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele pro Dětské centrum Domeček, p.o., a to zvýšení neinvestičního 
příspěvku o 102 tis. Kč 

  
2) schvaluje 

  
změnu objednávky č. 0048/2022/100, vystavené společnosti Ostravské komunikace, a.s., a to 
 
- snížení výdajů na PD k účelovým opravám MK o 350 tis. Kč na 150 tis. Kč 
- snížení výdajů na údržbu a opravy veřejného osvětlení o 2 420 tis. Kč na 46 280 tis. Kč 
- snížení výdajů na GIS a pasportizaci o 1 000 tis. Kč na 5 000 tis. Kč 
- snížení výdajů na účelové opravy komunikací, a to 
  MK Na Rovince II o 800 tis Kč na 14 201 tis. Kč 
  MK Na Baranovci o 1 200 tis. Kč na 13 800 tis. Kč 
- navýšení výdajů na opravy v rámci údržby komunikací o 15 716 tis. Kč na 147 299 tis. Kč 
- navýšení výdajů na energie do kolektorů o 300 tis. Kč na 1 300 tis. Kč 

  
3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2022
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 32 
Smlouva o poskytnutí podpory a přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
pro projekt „Rekonstrukce studny S14, prameniště Ostrava - Nová ves” 
v rámci Národního programu Životní prostředí 
  
Usnesení číslo: 00220/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 06986/RM1822/107 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky,
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se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729, prostřednictvím Národního 
programu Životní prostředí pro projekt „Rekonstrukce studny S14, prameniště Ostrava - Nová 
Ves” za současné akceptace podmínek uvedených v Rozhodnutí č. 05692011 o poskytnutí dotace
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a podmínek uvedených ve Smlouvě č. 05692011
o poskytnutí podpory dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

a 

o uzavření Smlouvy č. 05692011 o poskytnutí podpory mezi příjemcem statutárním městem 
Ostrava a poskytovatelem Státním fondem životního prostředí České republiky,
se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO: 00020729, na financování projektu 
„Rekonstrukce studny S14, prameniště Ostrava - Nová Ves” z Národního programu 
Životní prostředí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

a to za podmínky souhlasu zastupitelstva města s podmínkami udržitelnosti uvedenými
v příloze č. 1 dle bodu 3) tohoto usnesení 
 

  
2) schvaluje 

  
financování projektu v celkové výši 9.496.209,- Kč 

z toho předfinancování projektu ve výši 3.000.000,- Kč a spolufinancování projektu
ve výši 6.496.209,- Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
 

  
3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
 
vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jiří Hudec, T: 07.12.2022
 pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru strategického rozvoje 
  
5) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje a odboru investičnímu 
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s dokončením realizace projektu dle bodu 1) tohoto 
usnesení, 

zajistit plnění účelu akce a údržby realizovaného opatření po dobu 5 let od ukončení realizace 
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akce (lhůta udržitelnosti projektu) 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jiří Hudec, T: 26.06.2028
 pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru strategického rozvoje 
  
 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek, T: 26.06.2028
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 33 
Návrh rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023 (bez rozpočtů 
městských obvodů) 
  
Usnesení číslo: 00221/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit 

a) rozpočet statutárního města Ostravy na rok 2023 (bez rozpočtů městských obvodů)
dle příloh č. 1 až 8 předloženého materiálu v členění 
příjmy celkem po konsolidaci 11 513 236 tis. Kč 
financování 2 804 274 tis. Kč 
zdroje celkem po konsolidaci 14 317 510 tis. Kč 
běžné výdaje po konsolidaci 9 409 340 tis. Kč 
kapitálové výdaje 4 908 170 tis. Kč 
výdaje celkem po konsolidaci 14 317 510 tis. Kč 

b) účelové neinvestiční dotace pro městské obvody ve výši 44 633 tis. Kč a převody 
nedočerpaných prostředků roku 2022 ve výši 3 252 tis. Kč dle přílohy č. 10 předloženého 
materiálu 
c) účelové investiční dotace pro městské obvody ve výši 202 341 tis. Kč a převody 
nedočerpaných prostředků roku 2022 ve výši 80 337 tis. Kč dle přílohy č. 10 předloženého 
materiálu 
d) neúčelové neinvestiční dotace pro městské obvody ve výši 1 585 430 tis. Kč dle přílohy č. 11 
předloženého materiálu 
e) neúčelové investiční dotace pro městské obvody ve výši 323 076 tis. Kč a převody 
nedočerpaných prostředků roku 2022 ve výši 61 008 tis. Kč dle přílohy č. 11 předloženého 
materiálu 
f) přerozdělení dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu mezi 
statutárním městem Ostrava a městskými obvody v celkové výši 324 111 tis. Kč

dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 
g) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2023 dle přílohy č. 14 předloženého 
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materiálu 
h) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 až 2026 dle přílohy č. 14 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

a) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20,
708 00 Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle přílohy č. 15 předloženého materiálu 

b) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 
dle přílohy č. 16 předloženého materiálu 

c) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti 
AKORD&POKLAD, s.r.o., se sídlem nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145
dle přílohy č. 17 předloženého materiálu 

d) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti 
AKORD&POKLAD, s.r.o., se sídlem nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145
dle přílohy č. 18 předloženého materiálu 

e) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti 
DKMO s.r.o., se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava, IČO 17733375 dle přílohy č. 19 
předloženého materiálu 

f) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti 
Janáčkův máj, o.p.s., se sídlem ul. 28. října 124/2556, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,
IČO 26807882 dle přílohy č. 20 předloženého materiálu 

g) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace subjektu 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava se sídlem tř. 17. listopadu 15,
708 00  Ostrava-Poruba, IČO 61989100 dle přílohy č. 21 předloženého materiálu 

h) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
subjektu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava se sídlem tř. 17. listopadu 15,
708 00  Ostrava-Poruba, IČO 61989100 dle přílohy č. 22 předloženého materiálu 

i) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
subjektu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava se sídlem tř. 17. listopadu 15,
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708 00  Ostrava-Poruba, IČO 61989100 dle přílohy č. 23 předloženého materiálu 

j) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
subjektu Ostravská univerzita se sídlem Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava-Moravská Ostrava, 
IČO 61988987 dle přílohy č. 24 předloženého materiálu 

k) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
subjektu Ostravská univerzita se sídlem Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava-Moravská Ostrava, 
IČO 61988987 dle přílohy č. 25 předloženého materiálu 

l) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem A. Brože 3124/2, 
Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 25816977 dle přílohy č. 26 předloženého materiálu 

m) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace subjektu Nadace na pomoc zvířatům se sídlem Ukrajinská 1536/28,
708 00 Ostrava-Poruba, IČO 25817981 dle přílohy č. 27 předloženého materiálu 

n) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace subjektu ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 sídlem č.p. 146,
742 54  Bartošovice, IČO 47657901 dle přílohy č. 28 předloženého materiálu 

o) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace subjektu ZO ČSOP ALCES se sídlem V Zálomu 2948/1, Zábřeh,
700 30  Ostrava, IČO 75093081 dle přílohy č. 29 předloženého materiálu 

p) o uzavření dodatku č. 32 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí 
kompenzací za veřejné služby se společností Dopravní podnik Ostrava a.s.,        
se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 61974757
dle přílohy č. 30 předloženého materiálu 

q) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace společnosti Dopravní podnik Ostrava, a s., se sídlem Poděbradova 494/2, 
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61974757 dle přílohy č. 31 předloženého materiálu 

r) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
společnosti Koordinátor ODIS, s.r.o., se sídlem ul. 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava-Moravská 
Ostrava, IČO 64613895 dle přílohy č. 32 předloženého materiálu 

s) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace subjektu Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70884561 dle přílohy č. 33 
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předloženého materiálu 

t) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace společnosti Černá louka, s.r.o., se sídlem Černá louka 3235, 702 00 Ostrava-
Moravská Ostrava, IČO 26879280 dle přílohy č. 34 předloženého materiálu 

u) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
subjektu Ostravská organizace vozíčkářů, spolek se sídlem Horymírova 3054/121,
700 30  Ostrava-Zábřeh, IČO 66933579 dle přílohy č. 35 předloženého materiálu 

v) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace společnosti Asociace TRIGON, o.p.s., se sídlem Skautská 1045/3,
708 00  Ostrava-Poruba, IČO 27027686 dle přílohy č. 36 předloženého materiálu 

w) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace subjektu Fakultní nemocnice Ostrava se sídlem 17. listopadu 1790/5,
708 52 Ostrava-Poruba, IČO 00843989 dle přílohy č. 37 předloženého materiálu 

x) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace subjektu Diakonie ČCE - středisko v Ostravě se sídlem Syllabova 1278/19,
703 00  Ostrava-Vítkovice, IČO 41035526 dle přílohy č. 38 předloženého materiálu 

y) o poskytnutí účelových neinvestičních a účelových investičních příspěvků příspěvkovým 
organizacím zřízeným zastupitelstvem města dle příloh č. 39 až 73 předloženého materiálu 
 

  
3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Miroslavu Svozilovi a náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové
předložit zastupitelstvu města ke schválení bod 1) a k rozhodnutí bod 2) předloženého materiálu

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 07.12.2022
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek, T: 07.12.2022
 vedoucí odboru investičního 
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RM_M 34 
Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
(lokalita Sokolská třída a ul. Muglinovská) 
  
Usnesení číslo: 00222/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

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

- parc. č. 1164/1,  
- parc. č. 1163/3,  
- parc. č. 1172, 
- parc. č. 1177/2, 

od vlastníka Asental Land, s.r.o., IČO 277 69 143, sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava, za cenu sjednanou v celkové výši 6.435.801 Kč 

a s návrhem uzavřít Kupní smlouvu dle přílohy č. 2 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 35 
Pojmenování ulic v městském obvodu Hrabová 
  
Usnesení číslo: 00223/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s návrhem na pojmenování ulic v městském obvodu Hrabová, k. ú. Hrabová: 

- ul. „Rovnoběžná” navazující na ul. Na Farském 

- ul. „Zastavěná” navazující na ul. Krmelínská dle předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Milan Slíva, T: 07.12.2022
 starosta městského obvodu Hrabová 
  

 
RM_M 36 
Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku v katastrálním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti 
  
Usnesení číslo: 00224/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc. č.2018/287 –
orná půda v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby „Novostavba 
rodinného domu a ČOV, Krásné Pole” na pozemcích parc. č. 2018/147 – orná půda
a parc. č. 2018/29 – orná půda v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, pro žadatele stavby: XXXX 
XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX XXXXXX,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 
zajistil vyhotovení příslušného souhlasu se stavbou dle bodu 1) tohoto usnesení a s tím spojené 
veškeré úkony 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 30.11.2022
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy  
k podpisu souhlasu se stavbou dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 30.11.2022
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 37 
Smlouva o poskytování spisové služby eSpis LITE organizacím: Základní 
škola a mateřská škola Ostrava - Dubina, V. Košaře 6, příspěvková 
organizace, a Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 00225/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o poskytování elektronické spisové služby eSpis ve verzi LITE se ZŠ a MŠ 
Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, p.o., se sídlem: V. Košaře 121/6, 700 30 Ostrava, IČO: 70631751, 
a se Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o., se sídlem: Michálkovická 2081/197, 
710 00 Ostrava, IČO: 00373249, dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 38 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,
IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00226/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím darů
do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,
IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, v celkové 
hodnotě 59 046,00 Kč (dle přílohy č. 1 předloženého materiálu) 

  
2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám a dodatku č. 1 
k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 25.11.2022
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 39 
Vystavení objednávky na nákup zásahových rukavic pro členy jednotek 
sboru dobrovolných hasičů statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00227/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky ve výši 125.580,-- Kč včetně DPH na nákup zásahových rukavic pro členy 
jednotek sboru dobrovolných hasičů statutárního města Ostravy na základě zdůvodnění 
vystavení objednávky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a cenové nabídky dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu 

  
2) pověřuje 

  
vedoucího odboru kancelář primátora 
učiněním všech úkonů potřebných k zajištění bodu 1) tohoto usnesení a k podpisu objednávky 
dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 22.11.2022
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_M 40 
Připojení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k novému znění 
„Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní 
Agendy 21“ 
  
Usnesení číslo: 00228/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s připojením městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k novému znění Deklarace
k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 ve znění
přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s připojením k novému znění Deklarace
dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Petr Veselka, T: 31.12.2022
 starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  

 
RM_M 41 
Rozhodnutí o dalším postupu ve věci náhrady nákladů vynaložených 
na péči o psy umístěné v letech 2015 – 2018 po úmrtí jejich majitele
v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích 
  
Usnesení číslo: 00229/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
nepodat odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě ve věci žaloby statutárního města 
Ostrava na náhradu škody vůči státu způsobené nesprávným úředním postupem dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 42 
Návrh prodat pozemek v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava a návrh zřídit 
služebnost inženýrské sítě, návrh na záměr města prodat část pozemku 
v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00230/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s návrhem prodat 

pozemek parc. č. 3833/2 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, nesvěřený městskému obvodu  

do podílového spoluvlastnictví  
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXXX, bydliště XXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX XXX XX XXXXXXX  a 
XXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX 

za sjednanou kupní cenu ve výši 26.600,- Kč 

a na straně oprávněného zřídit služebnost inženýrské sítě nadzemního vedení veřejného osvětlení 
k pozemku parc. č. 3833/2 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava s povinnými: 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 
a XXXXXXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXXXXXXXX 
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a s návrhem uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 
 

  
2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku p. p. č. 354/18, ost. plocha, zeleň o výměře 28 m2 v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřeno městskému obvodu, oddělenou
dle geometrického plánu č. 1972-31/2022, vyhotoveného pro k. ú. Zábřeh-Hulváky, nově 
označenou jako pozemek p. p. č. 354/45, ost. plocha, jiná plocha  

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

  
3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi  
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 2) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.12.2022
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 43 
Návrh přijmout dar vodovodního řadu, uzavřít darovací smlouvu
s Ing. V.P. a smlouvu o zřízení služebnosti s fyzickými osobami,
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00231/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
přijmout dar vodovodního řadu DN 80 celkové délky 47,52 m, který byl vybudován v rámci 
stavby „Novostavba řadových RD, vodovodní řad, dešťový vsak se související kanalizací”
a uložen v pozemcích vše v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, a to: 
-    parc. č. 1805/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 
-    parc. č. 1810/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 
s dárcem 

XXXX XXX XXXXXX, narozen roku XXXX 
bydliště XXXXXXXXX XXXXXX, 160 00 Praha X XXXXXXXX 
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2) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vodovodní řád 
DN 80  k pozemku: 
- parc. č. 1805/1 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, v podílovém spoluvlastnictví: 
podíl 1/5 
XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX 
bydliště X XXXX XXXX, XXXXXXX, 720 00 Ostrava 

podíl 1/10 
XXXXXXXXXXXX rok narození XXXX 
bydliště X XXXX XXXXXXXXXXXXX 720 00 Ostrava 

podíl 1/10 
XXXXXX XXXXX, rok narození XXXX 
bydliště X XXXX XXXXX XXXXXXX, 720 00 Ostrava 

podíl 1/5 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX rok narození XXXX 
bydliště X XXXX XXXXX XXXXXXX, 720 00 Ostrava 

SJM podíl 1/5 
XXXX XXXXXXXXXXXXX, rok narození XXXX 
bydliště X XXXX XXXXX XXXXXXXX 720 00 Ostrava 
XXXXXXXXXXXXXXXX rok narození XXXX 
bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, 700 30 Ostrava 

SJM podíl 1/5 
XXXX XXXXXXXXXXXXXXX, rok narození XXXX 
bydliště XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX 700 30 Ostrava 
XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX rok narození XXXX 
bydliště XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX, 700 30  Ostrava 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

za podmínky, že statutární město Ostrava se stane vlastníkem vodovodního řadu DN 80
na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 
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RM_M 44 
Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo v rámci stavby 
„Terminál Hranečník - rozšíření parkovacích ploch” 
  
Usnesení číslo: 00232/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1162/2022/OI/VZ se zhotovitelem COLAS CZ, a.s., 
IČO: 26177005, se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 z důvodu vzniku méněprací a víceprací 
v rámci stavby „Terminál Hranečník - rozšíření parkovacích ploch”, kterým se upravuje předmět 
plnění a cena díla, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 45 
Návrh města prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
společnosti ČEZ Distribuce a.s. (lokalita Na Karolíně, ul. K Trojhalí) 
  
Usnesení číslo: 00233/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

   
s návrhem města prodat  
části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
nesvěřené městskému obvodu, oddělené dle geometrického plánu č. 5775-21050/2017, 
vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 
 
- část pozemku parc. č. 3463/10 o výměře 278 m2, nově označena jako pozemek
parc. č. 3463/58   
- část pozemku parc. č. 3463/11 o výměře 1828 m2, nově označena jako pozemek
parc. č. 3463/60   
- část pozemku parc. č. 3463/12 o výměře 37 m2, nově označena jako pozemek parc. č. 3463/59 
- část pozemku parc. č. 3463/1 o výměře 381 m2, označena jako pozemek parc. č. 3463/62  
  
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, IČO 24729035 

za celkovou sjednanou kupní cenu ve výši 7.519.500 Kč 

a s návrhem uzavřít Kupní smlouvu s předkupním právem, zákazem zcizení a zatížení
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení  

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.12.2022
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 46 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností
pro společnost KM Global s.r.o. a Letiště Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 00234/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti vodovodní přípojky 
v pozemku p. p. č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, s oprávněným: 

KM Global s.r.o. 
se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, Nádražní 3221/138B, PSČ 702 00 
IČO 25852302 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti STL plynovodu
v pozemcích:  

p. p. č. 822/36 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 822/42 - ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 822/46 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 822/68- ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 822/222 - ostatní plocha, jiná plocha, 
všechny v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, s oprávněným: 

Letiště Ostrava, a.s. 
se sídlem č. p. 401, 742 51 Mošnov 
IČO 26827719 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 47 
Návrh programu 3. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 7. prosince 2022 
  
Usnesení číslo: 00235/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 3. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat
ve středu 7. prosince 2022 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  
 

RM_M 48 
Kontrola plnění usnesení rady města za období září 2022 
  
Usnesení číslo: 00236/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
předloženou kontrolu s tím, že 

a) usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu jsou splněna a vyřazují se z dalšího sledování

b) usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu ponechává ve sledování 

  
 

RM_M 49 
Návrh na udělení souhlasu se zřízením zástavního práva a zákazu zcizení 
a zatížení k nemovitým věcem ve prospěch České spořitelny, a.s. 
a pro společnost TKD Ostrava Mošnov, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00237/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s udělením souhlasu se zřízením zástavního práva a zákazu zcizení a zatížení k nemovitým 
věcem:  

- p. č. st. 378, jehož součástí je stavba č. p. 410 
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 
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ve vlastnictví společnosti TKD OSTRAVA MOŠNOV, s.r.o., se sídlem č. p. 410,
742 51 Mošnov, IČO: 28938186 

pro společnost: 

Česká spořitelna, a.s. 
se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 140 00, IČO: 45244782 

a pro vlastníka pozemku TKD OSTRAVA MOŠNOV, s.r.o. 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

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

  
2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
a náměstkovi primátora Ing. Karlu Malíkovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 07.12.2022
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 50 
Rozhodnutí o podání odvolání 
  
Usnesení číslo: 00238/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o podání odvolání proti rozhodnutí č. KUOK 116068/2022 ze dne 10.11.2022 Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu  

  
 

RM_M 51 
Návrh na záměr města změnit pachtovní smlouvy k nemovitým věcem
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 00239/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
na straně propachtovatele o záměru města změnit pachtovní smlouvu ev. č. 1532/2022/MJ
ze dne 12.05.2022, jejímž předmětem je pacht části pozemku parc. č. 822/4 ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 46 253 m2, v k. ú. Mošnov, obec Mošnov formou dodatku č. 1, kterým dojde 
ke změně: 
- v čl. V. Doba zemědělského pachtu a skončení pachtu, a to k prodloužení doby pachtu
do 31.08.2023, 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) rozhodla 

  
na straně propachtovatele o záměru města změnit pachtovní smlouvu ev. č. 1527/2022/MJ
ze dne 12.05.2022, jejímž předmětem je pacht pozemků: 
 
- parc. č. 1152 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 5 431 m2, 
- parc. č. 1239/3 ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 5 391 m2, 
- parc. č. 1239/15 ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 22 m2, 
- parc. č. 1239/23 ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 284 m2, 
- parc. č. 1239/24 ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 2 089 m2, 
- parc. č. 1239/25 ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 6 089 m2, 
- parc. č. 1239/26 ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 4 174 m2, 
- parc. č. 1239/27 ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 323 m2, 
- parc. č. 1239/28 ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 2 299 m2, 
- parc. č. 1239/29 ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 791 m2, 
- PK 883 o výměře 206 m2, 
- PK 884/1 o výměře 4 384 m2, 
- PK 884/2 o výměře 2 638 m2, 
- PK 885 o výměře 318 m2, 
- PK 886 o výměře 80 m2, 
- PK 887 o výměře 3 792 m2, 
- PK 888 o výměře 2 011 m2, 
- PK 891 o výměře 2 667 m2, 
- PK 892 o výměře 2 422 m2, 
- PK 893 o výměře 7 065 m2, 
- PK 894 o výměře 2 030 m2, 
- PK 923 o výměře 7 175 m2, 
- PK 924 o výměře 16 023 m2, 
- PK 925 o výměře 7 895 m2, 
- PK 943/2 o výměře 17 743 m2, 
- PK 943/3 o výměře 3 955 m2, 
- PK 947/1 o výměře 5 134 m2, 
- PK 947/4 o výměře 1 072 m2, 
- PK 900/1 o výměře 1 827 m2, 
- PK 900/2 o výměře 2 956 m2, 
- PK 901 o výměře 1 223 m2, 
- PK 904 o výměře 935 m2, 
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- PK 905 o výměře 2 464 m2, 
- PK 906 o výměře 17 156 m2, 
- PK 907/1 o výměře 5 052 m2, 
- PK 911/1 o výměře 7 126 m2, 
- PK 912/1 o výměře 17 307 m2, 
- PK 912/2 o výměře 1 973 m2, 
- PK 912/3 o výměře 2 084 m2, 
- PK 913 o výměře 845 m2, 
- PK 916 o výměře 11 078 m2, 
- PK 917 o výměře 4 087 m2, 
- PK 918 o výměře 3 039 m2, 
- PK 919 o výměře 6 006 m2, 
- PK 920 o výměře 5 035 m2, 
- PK 928/1 o výměře 5 138 m2, 
- PK 928/2 o výměře 16 799 m2, 
- PK 943/1 1 o výměře 43 046 m2, 
- PK 943/1 3 o výměře 15 614 m2, 
- PK 1159 o výměře 396 m2, 
 
o celkové výměře 284 689 m2, vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

formou dodatku č. 1, kterým dojde ke změně: 
- v čl. V. Doba zemědělského pachtu a skončení pachtu, a to k prodloužení doby pachtu
do 31.08.2023, 
 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_MZP 2 
Projednání vybraného bodu řádné valné hromady obchodní společnosti 
Koordinátor ODIS s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00240/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci statutárního města Ostrava na řádnou valnou hromadu obchodní 
společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem 28. října 3388/111, PSČ 702 00, Ostrava-
Moravská Ostrava, IČO 64613895, hlasovat: 

A) PRO v bodě programu valné hromady číslo 1: 

Změny ceníku Tarifu integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS
od 11.12.2022 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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navrhnout nový bod programu valné hromady a hlasovat: 

B) PRO v nově navrženém bodě programu valné hromady a to: 

Posun termínu zavedení Rodinného tarifu dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

C) BEZ OMEZENÍ v ostatních bodech programu valné hromady    

  
 Vyřizuje: Ing. Miroslav Svozil, T: 25.11.2022
 náměstek primátora 
  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka „Most na ul. Závodní přes železniční a tramvajovou trať 
v Ostravě – Vítkovicích – správce stavby II“, poř. č.: 165/2022 
  
Usnesení číslo: 00241/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 10141/RM1822/157 
k usnesení č. 10424/RM1822/161 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a uzavření smlouvy
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů
o skutečných majitelích dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění,  na zajištění výkonu činností správce stavby „Most na ul. Závodní
přes železniční a tramvajovou trať v Ostravě - Vítkovicích”, v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 
s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 1: 

SHB, akciová společnost 
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 
IČO: 25324365 

za cenu nejvýše přípustnou 6.243.200,- Kč bez DPH  
 

  
 

RM_VZ 2 
Soutěž o návrh „Předprostor kostela sv. Ducha”, poř. č. 096/2022 
  
Usnesení číslo: 00242/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
62 

  
k usnesení č. 09440/RM1822/147 
k usnesení č. 09904/RM1822/154 
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Rada města 
  
1) rozhodla 

  
na základě stanoviska poroty uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu, o výběru 
nevhodnějšího soutěžního návrhu a o pořadí soutěžních návrhů na oceněných místech v soutěži 
o návrh dle § 146 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, na řešení veřejného prostranství „Předprostor kostela sv. Ducha” následovně: 

1. cena 450 000 Kč - návrh na nejvýše oceněném místě 

Účastník s návrhem č. 4 

m2au s.r.o. 

XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

(autor: Ing. arch. Filip Musálek, Ing. arch. Linda Obršálová, Ing. arch. David Helešic,
Ing. arch. Jakub Stýblo, Spolupracovali: Eliška Horáčková, Bc. Eliška Šimková,
Bc. Marie Poláková) 

2. cena 300 000 Kč 

Účastník s návrhem č. 6 

Jakub Popela, Alena Popelová 

XX XXXXXX XXXXXX XXXXX XX XXX XX XXXXX XXXXXXXXX 

3. cena 200 000 Kč 

Účastník s návrhem č. 3 

CHYBIK+KRISTOF+PALASCAK+SENDLER 

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

(autor: Ing. arch. Ondřej Chybík a Ing. arch. Michal Krištof, Ing. arch. Michal Palaščák,
Ing. Zdeněk Sendler, Spolupracovali: Šárka Kubínová, Jiří Richter, Natálie Korpášová,
Viktor Makara, Michal Klimeš) 

  
2) souhlasí 

  
v souladu s rozhodnutím poroty s udělením odměny ve výši 125 000 Kč účastníkovi
s návrhem č. 2: 
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U/U studio s.r.o. 
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

  
3) rozhodla 

  
na základě stanoviska poroty uvedeného v příloze č. 1 o úhradě náhrad výloh spojených s účastí 
v soutěži účastníkům, jež podali návrhy s č. 1, 7 a 8, přičemž každému z těchto účastníků bude 
vyplacena částka 100 000 Kč 

  
 

RM_VZ 3 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy
o dílo na akci „Odstranění přípojky vody u LDN Radvanice” 
  
Usnesení číslo: 00243/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

   
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy a dílo „Odstranění vodovodní 
přípojky u LDN Radvanice” se zhotovitelem společností: 

PRONTO STAVBA s.r.o., se sídlem Rudná 1117/30a, Vítkovice, 703 00 Ostrava,
IČO: 26786761 

za cenu nejvýše přípustnou 289 283,80 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
 

  
 

RM_VZ 4 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikací ul. Velká, Dlouhá, Muzejní, 
Střelniční (PD+IČ+AD)”, poř. č. 190/2022 
  
Usnesení číslo: 00244/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na vypracování 
projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizaci stavby 
„Rekonstrukce komunikací ul. Velká, Dlouhá, Muzejní, Střelniční” v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, dle předloženého materiálu 
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2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 
členové: 
1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 
2. Ing. Jan Šrámek - odbor investiční 
3. Mgr. Kateřina Zahrajová - odbor investiční 
4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 
5. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Ing. Karel Malík - náměstek primátora 
2. Ing. Petra Kopřivová - odbor investiční 
3. Ing. Radek Konečný - odbor investiční 
4. Ing. Ivana Růžičková - odbor veřejných zakázek 
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  
3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 28.02.2023
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
  
4) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 
k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu 
smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 28.02.2023
 vedoucí odboru veřejných zakázek 
  

 
RM_VZ 5 
Smlouva o poskytování služby vytváření kvalifikovaných elektronických 
pečetí na dálku a kvalifikovaných elektronických časových razítek
v rámci služby I.CA RemoteSeal 
  
Usnesení číslo: 00245/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy o poskytování služby vytváření 
kvalifikovaných elektronických pečetí na dálku a kvalifikovaných elektronických časových 
razítek v rámci služby I.CA RemoteSeal se společností První certifikační autorita, a.s., 
se sídlem Podvinný mlýn 2178/6, Praha 9, PSČ 190 00, IČO 26439395, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 9 
Návrh na uložení odvodu a poskytnutí neinvestičního příspěvku 
Ostravskému muzeu, příspěvkové organizaci 
  
Usnesení číslo: 00246/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
a) že zdroje investičního fondu Ostravského muzea, příspěvkové organizace,
se sídlem Masarykovo náměstí č. 1/1, 728 41 Ostrava–Moravská Ostrava, IČO 00097594,
jsou větší než jejich potřeba užití; 

b) v souladu s ustanovením § 28 odst. 9 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o uložení odvodu
Ostravskému muzeu, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykovo náměstí č. 1/1,
728 41 Ostrava–Moravská Ostrava, IČO: 00097594, ve výši 2 400 tis. Kč  

  
2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru kultury  
připravit a primátorovi předložit k podpisu rozhodnutí o uložení odvodu Ostravskému muzeu, 
příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykovo náměstí č. 1/1, 728 41 Ostrava–Moravská 
Ostrava, IČO 00097594, dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.11.2022
 vedoucí odboru kultury 
  
3) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičního příspěvku Ostravskému muzeu, příspěvkové organizaci, 
se sídlem Masarykovo náměstí č. 1/1, 728 41 Ostrava–Moravská Ostrava, IČO 00097594,
ve výši 2 400 tis. Kč na provoz 
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4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- z v y š u j í 
nedaňové příjmy na ORJ 160 
na § 3315, pol. 2122, org. 4215 o 2 400 tis. Kč 

- z v y š u j e 
neinvestiční příspěvek na ORJ 160 
na § 3315, pol. 5331, org. 4215 o 2 400 tis. Kč 

  
5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2022
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
6) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku a odvodu z investičního fondu 

Ostravskému muzeu, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykovo náměstí č. 1/1,
728 41 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00097594, ve výši 2 400 tis. Kč 
 

  
 

RM_M 8 
Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu ev. č. 2962/2016/MJ
a nájemní smlouvu ev. č. 2665/2022/MJ formou uzavření dodatků 
  
Usnesení číslo: 00247/RM2226/5 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 2665/2022/MJ ze dne 13. 10. 2022, 
jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 30 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

formou uzavření dodatku č. 1, kterým dojde ke změně čl. IV. Doba a skončení nájmu,
a to k prodloužení doby nájmu do 30. 4. 2023 
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dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 
právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

 


