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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 13.12.2022 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

00393/RM2226/8 RM_M 0 Schválení programu 8. schůze rady města konané 

dne 13.12.2022 

35 

00394/RM2226/8 RM_M 1 Návrh na uzavření dodatků č. 1 k nájemním 

smlouvám 

08 

00395/RM2226/8 RM_M 2 Návrh na jmenování nového zástupce statutárního 

města Ostravy do Sdružení pro výstavbu 

komunikace I/11 - I/57 a do Partnerství                      

pro městskou mobilitu 

09 

00396/RM2226/8 RM_M 3 Vystavení objednávky na nákup zásahové obuvi 

pro členy jednotek sboru dobrovolných hasičů 

statutárního města Ostravy 

01 

00397/RM2226/8 RM_M 4 Objednávky k zajištění Zimního programu v roce 

2023 

86 

00398/RM2226/8 RM_M 5 Přijetí finančního daru do Fondu pro děti ohrožené 

znečištěním ovzduší a do Fondu životního prostředí 

od společnosti Liberty Ostrava a.s. 

80 

00399/RM2226/8 RM_M 6 Souhlas s přijetím nadačního příspěvku z Nadace 

České spořitelny na projekt „Integrace 

ukrajinských dětí v Porubě“ 

50 

00400/RM2226/8 RM_M 7 Souhlas s přípravou a podáním žádosti o dotaci              

z programu „Životní prostředí, ekosystémy                  

a změna klimatu“ financovaného z Norských fondů 

2014-2021 na projekt Ozelenění zpevněných ploch 

v Ostravě-Porubě 

50 

00401/RM2226/8 RM_M 8 Výstavba chodníku podél ul. Paskovská k objektu 

hasičské zbrojnice 

50 

00402/RM2226/8 RM_M 9 Pověření členky Zastupitelstva města Ostravy paní 

Ing. Lucie Baránkové Vilamové, Ph.D., 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 touto členkou zastupitelstva města 

21 

00403/RM2226/8 RM_M 10 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací 

podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím pro účetní období 2023 

21 

00404/RM2226/8 RM_M 11 Zapojení statutárního města Ostrava do projektu 

Pasportizace divadel a hracích prostor 

87 

00405/RM2226/8 RM_M 12 Návrh na záměr města pronajmout nemovitou věc 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

00406/RM2226/8 RM_M 13 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu                          

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

 

08 
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00407/RM2226/8 RM_M 14 Úprava rozpočtu 07 

00408/RM2226/8 RM_M 15 Návrh na bezúplatné převzetí nedokončeného 

hmotného dlouhodobého majetku do evidence 

investičního odboru MMO v rámci stavby 

“Přechod pro chodce ul. Frýdecká k prodejně JIP” 

05 

00409/RM2226/8 RM_M 16 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

v rámci stavby “Cyklostezka na ul. Cholevova              

od ul. Fr. Lýska po ul. J. Herolda” 

05 

00410/RM2226/8 RM_M 17 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”  

v souvislosti se stavbami “Odkanalizování jižní 

části Svinova” a “Rekonstrukce VO Ostrava-

Zárubek” 

05 

00411/RM2226/8 RM_M 18 Návrhy rozpočtů na rok 2023 a střednědobých 

výhledů rozpočtu na léta 2024-2025 příspěvkových 

organizací zřízených zastupitelstvem statutárního 

města Ostravy 

07 

00412/RM2226/8 RM_M 19 Směrnice pro řízení bezpečnosti provozu ICT 

služeb, Pravidla využívání služeb Microsoft 365             

v prostředí statutárního města Ostravy 

83 

00413/RM2226/8 RM_M 20 Oznámení veřejného projednání návrhu Změny č. 2 

Územního plánu Řepiště 

89 

00414/RM2226/8 RM_M 21 Žádost Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o.,                   

a Knihovny města Ostravy, p.o., o schválení 

navýšení počtu zaměstnanců 

42 

00415/RM2226/8 RM_M 22 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 

do majetku města 

89 

00416/RM2226/8 RM_M 23 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce                     

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

00417/RM2226/8 RM_M 24 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo                         

č. 1536/2021/OI/VZ na zajištění podmínek                 

a předpokladů pro realizaci stavby “Přednádraží 

Ostrava-Přívoz, Terminál Jirská”, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

05 

00418/RM2226/8 RM_M 25 Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku                    

v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 

sousední nemovitosti 

84 

00419/RM2226/8 RM_M 26 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky                   

ve vlastnictví SMO za účelem umístění 

průzkumných vrtů a provedení hydrogeologického 

průzkumu pro společnost AQD envitest, s.r.o. 

08 

00420/RM2226/8 RM_M 27 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy           

o zřízení služebnosti 

08 

00421/RM2226/8 RM_M 28 Návrh na uzavření dodatku č. 2 k “Nájemní 

smlouvě” ev. č. 0532/2021/MJ ze dne 26. 2. 2021, 

ve znění dodatku č. 1 s Ostravskou univerzitou 
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00422/RM2226/8 RM_M 29 Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo 

v rámci stavby “Terminál Hranečník - rozšíření 

parkovacích ploch” 

05 

00423/RM2226/8 RM_M 30 Návrh na vystavení objednávky za grafické                    

a redakční práce 

38 

00424/RM2226/8 RM_M 31 Vystavení objednávky na nákup pneumatik                  

pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Zábřeh 

01 

00425/RM2226/8 RM_M 32 Návrh na změnu ve složení pracovní skupiny rady 

města pro posouzení návrhů na kulturní, 

společenské a sportovní akce zařazované 

každoročně do obecně závazné vyhlášky o nočním 

klidu 

87 

00426/RM2226/8 RM_M 33 Návrh na souhlas s umístěním vedení optiky                

a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, 

a.s. a návrh na uzavření služebnosti k pozemkům 

ve vlastnictví Křižovatka Development,                    

pro statutární město Ostrava 

08 

00427/RM2226/8 RM_M 34 Dohoda o narovnání 05 

00428/RM2226/8 RM_M 35 Návrh na záměry města změnit smlouvy o nájmu 

prostorů sloužících k podnikání v k. ú. Mošnov, 

obec Mošnov 

08 

00429/RM2226/8 RM_M 36 Návrh na vyřazení movitých věcí z výpůjčky ČR - 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

a svěření automobilů městským obvodům 

08 

00430/RM2226/8 RM_M 37 Souhlas se zahájením přípravy projektu                       

a s podáním žádosti o poskytnutí dotace               

z Programu obnovy kulturních památek                      

a památkově chráněných nemovitostí                         

v Moravskoslezském kraji na rok 2023 pro projekt 

“Oprava fasády Slezskoostravské radnice” 

50 

00431/RM2226/8 RM_M 38 VZ “Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě” - 

Dohoda o odeslání oznámení o výběru v jiné lhůtě 

38 

00432/RM2226/8 RM_M 39 Návrh na uzavření dodatků k pachtovním 

smlouvám v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

08 

00433/RM2226/8 RM_MZP 1 Návrh organizačních změn a návrh na úpravu počtu 

funkčních míst v rámci Magistrátu města Ostravy   

s účinností ode dne 01.01.2023 

36 

00434/RM2226/8 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Zhotovení přepážek                     

v kancelářích ŽÚ”, poř. č. 200/2022 

84 

00435/RM2226/8 RM_VZ 2 Návrh na uzavření smlouvy na DBP pro odstranění 

stavby “Demolice armaturní šachtice U Dubu” 

05 

00436/RM2226/8 RM_VZ 3 Úklid garáží MMO, ul. Pašerových v Ostravě - 

Mariánských Horách 
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00437/RM2226/8 RM_VZ 4 Veřejná zakázka malého rozsahu - prodloužení 

technické podpory pro 2 zařízení FortiGate 501E 

83 

00438/RM2226/8 RM_VZ 5 Veřejná zakázka malého rozsahu pod označením 

“Zajištění výuky a výcviku žáků” 

09 

00439/RM2226/8 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “MNO - Výstavba objektu                  

pro urgentní příjem - PD+IČ+AD”,                           

poř. č. 074/2022 

05 

00440/RM2226/8 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Vodohospodářské stavby                  

(TD 2022)“, poř. č. 215/2022 

05 

00441/RM2226/8 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Opravy a servis vozidel MPO 

2023”, poř. č. 210/2022 

25 
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RM_M 0 
Schválení programu 8. schůze rady města konané dne 13.12.2022 
  
Usnesení číslo: 00393/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 8. schůze rady města konané dne 13.12.2022 

  

 
RM_M 1 
Návrh na uzavření dodatků č. 1 k nájemním smlouvám 
  
Usnesení číslo: 00394/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 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 

s nájemcem: 

FICHNA - HUDECZEK a. s. 

se sídlem Opavská 535/17, 747 18 Píšť 

IČO 277 65 857 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 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 
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s nájemci: 

XXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXX XXX XX 

XXXXXX, 

XXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, 

XXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, 

XXXX XXXX XXXXX, rok narození XXXXX bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXX, 

manželé XXX XXXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a XXXX XXXXXX XXXXXXX, 

rok narození XXXX, bydliště XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, 

manželé XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX rok narození XXXX, bydliště 

XXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX a XXXX XXXXX XXXXXXX, rok 

narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 2 
Návrh na jmenování nového zástupce statutárního města Ostravy                 
do Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57 a do Partnerství               
pro městskou mobilitu 
  
Usnesení číslo: 00395/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
rezignaci Ing. Miroslava Svozila na zastupování statutárního města Ostravy na valných 

hromadách Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57 a Sdružení pro městskou                  

mobilitu, z.s., dle přílohy č.5 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci mezi statutárním městem Ostrava a Mgr. Janem Dohnalem  

za účelem zastupování statutárního města Ostravy na valných hromadách Sdružení pro výstavbu 

komunikace I/11 - I/57 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 

  
o uzavření dohody o plné moci mezi statutárním městem Ostrava a Mgr. Janem Dohnalem           

za účelem zastupování statutárního města Ostravy na valných hromadách Partnerství               

pro městskou mobilitu, z.s. dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 3 
Vystavení objednávky na nákup zásahové obuvi pro členy jednotek 
sboru dobrovolných hasičů statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00396/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky ve výši 277.150,50 Kč včetně DPH na nákup zásahové obuvi 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 

  

 
RM_M 4 
Objednávky k zajištění Zimního programu v roce 2023 
  
Usnesení číslo: 00397/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky k zajištění zimního programu v r. 2023 vůči neziskovým organizacím: 

• Armádě spásy v České republice, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, Stodůlky,  

158 00 Praha, IČO 40613411, ve výši 200.000,- Kč, včetně DPH, 

• Charitě Ostrava, se sídlem Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice,   

IČO 44940998, ve výši 200.000,- Kč, včetně DPH  

dle důvodové zprávy předloženého materiálu  

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 23.12.2022 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 5 
Přijetí finančního daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 
a do Fondu životního prostředí od společnosti Liberty Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 00398/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na  straně obdarovaného  o  přijetí daru  do Fondu  pro  děti ohrožené znečištěním ovzduší           

ve výši 1 000 000,- Kč  a  do  Fondu životního prostředí 500 000,- Kč  od  právnické osoby 

Liberty Ostrava a.s., se sídlem Ostrava, Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava;          

IČO: 45193258, dle důvodové zprávy a o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Souhlas s přijetím nadačního příspěvku z Nadace České spořitelny           
na projekt „Integrace ukrajinských dětí v Porubě“ 
  
Usnesení číslo: 00399/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 10083/RM1822/157 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z Nadace České spořitelny, která by měla 

být uzavřena mezi statutárním městem Ostrava - městským obvodem Poruba se sídlem 

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba, IČO: 00845451 a poskytovatelem nadačního 

příspěvku Nadací České spořitelny se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,               

IČO: 26506980 na financování projektu „Integrace ukrajinských dětí v Ostravě-Porubě“ v rámci 

grantové výzvy „Krize jako příležitost“ vyhlášené Nadací České spořitelny dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) žádá 
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městský obvod Poruba  

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 31.12.2023 

 starostka městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 7 
Souhlas s přípravou a podáním žádosti o dotaci z programu „Životní 
prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ financovaného z Norských 
fondů 2014-2021 na projekt Ozelenění zpevněných ploch v Ostravě-
Porubě 
  
Usnesení číslo: 00400/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu Ozelenění zpevněných ploch v Ostravě-Porubě ke spolufinancování 

z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ financovaného z Norských fondů 

2014-2021 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt Ozelenění zpevněných ploch v Ostravě-Porubě                   

z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ financovaného z Norských fondů 

2014-2021 

  

3) žádá 

  
městský obvod Poruba 

o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto 

usnesení v souladu s podmínkami výzvy Stavanger dotačního programu „Životní prostředí, 

ekosystémy a změna klimatu“ financovaného z Norských fondů 2014-2021 v případě, že rada 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 04.01.2023 

 starostka městského obvodu Poruba 
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RM_M 8 
Výstavba chodníku podél ul. Paskovská k objektu hasičské zbrojnice 
  
Usnesení číslo: 00401/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury na realizaci projektu s názvem “Výstavba chodníku podél ul. Paskovská               

k objektu hasičské zbrojnice” 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem Smlouvy č.1873/B1/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury na rok 2022, která by měla být uzavřena mezi Statutárním městem 

Ostrava, městským obvodem Hrabová a poskytovatelem Státním fondem dopravní 

infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČO 70856508 na financování projektu 

“Výstavba chodníku podél ul. Paskovská k objektu hasičské zbrojnice” dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Hrabová 

o zabezpečení spolufinancování projektu v bodě 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Milan Slíva, T: 31.12.2023 

 starosta městského obvodu Hrabová 

  
4) žádá 

  
městský obvod Hrabová 

o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 2) tohoto 

usnesení a přílohy č. 1 tohoto materiálu 

  

 Vyřizuje: Milan Slíva, T: 31.12.2023 

 starosta městského obvodu Hrabová 
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RM_M 9 
Pověření členky Zastupitelstva města Ostravy paní Ing. Lucie Baránkové 
Vilamové, Ph.D., 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 
touto členkou zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 00402/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) pověřuje 

  
paní Ing. Lucii Baránkovou Vilamovou, Ph.D., členku 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, členka Zastupitelstva města Ostravy paní Ing. Lucie Baránková     

Vilamová, Ph.D., užívala při významných příležitostech a občanských obřadech ve správním 

obvodu statutárního města Ostravy závěsný odznak se státním znakem České republiky 

  

 
RM_M 10 
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím pro účetní období 2023 
  
Usnesení číslo: 00403/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
pro účetní období roku 2023 sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 11 
Zapojení statutárního města Ostrava do projektu Pasportizace divadel  
a hracích prostor 
  
Usnesení číslo: 00404/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením dokumentu Letter of Intent dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 12 
Návrh na záměr města pronajmout nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00405/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout pozemek parc. č. 2185 - zahrada, o výměře 253 m2, k. ú. Slezská 

Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 1 předloženého 

materiálu, s tím, že si vyhrazuje právo pronajmout shora uvedený pozemek jako celek                

nebo kteroukoliv část pozemku jednotlivě a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento               

záměr zrušit 

  

 
RM_M 13 
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 00406/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání v 2. NP budovy 

č. p. 314, jiná stavba, která je součástí pozemku p. č. st. 454, zastavěná plocha a nádvoří                       

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, a to: 

• místnost č. 204(kancelář) o výměře 30,15 m2 

• místnost č. 205 (kancelář) o výměře 15,85 m2 
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• místnost č. 206 (kancelář) o výměře 15,85 m2 

• místnost č. 207 (kancelář) o výměře 32,40 m2 

• místnost č. 208 (kancelář) o výměře 15,85 m2 

• místnost č. 209 (kancelář) o výměře 15,85 m2 

• místnost č. 210 (kancelář) o výměře 32,32 m2 

o celkové výměře 158,27 m2,  

s nájemcem: 

EUROVIA CS, a.s. 

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

IČO 452 74 924 

ve znění dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 00407/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele pro Dětské centrum Domeček, p.o. - snížení příspěvku na provoz  

v roce 2022 o 2 291 tis. Kč dle bodu C.1. důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o rozdělení výnosu daně z hazardních her mezi městské obvody dle bodu C.2. důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
a) navýšení neinvestičního příspěvku na provoz 2022 organizaci Domov Slunovrat, Ostrava-

Přívoz, p.o., IČO 70631841, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě 

za jeho výkon č. 08109/2020/SOC, ve výši 1 400 tis. Kč 

b) navýšení neinvestičního příspěvku na provoz 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 804 tis. Kč 
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c) navýšení neinvestičního příspěvku na provoz 2022 organizaci Domov Slunečnice Ostrava, 

p.o., IČO 70631883, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho 

výkon č. 08186/2020/SOC, ve výši 6 021 tis. Kč 

d) navýšení neinvestičního příspěvku na provoz 2022 organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby 

se zdravotním postižením Ostrava, p.o., IČO 70631808, na základě smlouvy o závazku veřejné 

služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 07097/2020/SOC, ve výši 12 810 tis. Kč 

dle bodu E.7. důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 4) předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.12.2022 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 15 
Návrh na bezúplatné převzetí nedokončeného hmotného dlouhodobého 
majetku do evidence investičního odboru MMO v rámci stavby “Přechod 
pro chodce ul. Frýdecká k prodejně JIP” 
  
Usnesení číslo: 00408/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh na bezúplatné převzetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence 

investičního odboru MMO v celkové pořizovací hodnotě 88 088,- Kč 

  

2) rozhodla 

  
o přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence investičního odboru 

MMO v celkové pořizovací hodnotě 88 088,- Kč 



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 16/38  
  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

provést zaúčtování přijaté pořizovací hodnoty 88 088,- Kč do evidence investičního odboru 

MMO 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.12.2022 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 16 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v rámci stavby 
“Cyklostezka na ul. Cholevova od ul. Fr. Lýska po ul. J. Herolda” 
  
Usnesení číslo: 00409/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1691/2022/OI/VZ se zhotovitelem MDS Ostrava 

s.r.o., IČO: 03459209, se sídlem Spojů 835/2, 708 00 Ostrava, z důvodu vzniku méněprací            

a víceprací v rámci stavby “Cyklostezka na ul. Cholevova od ul. Fr. Lýska po ul. J. Herolda”, 

kterým se upravuje předmět plnění, termín plnění a cena díla, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu  

  

 
RM_M 17 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti                     
se stavbami “Odkanalizování jižní části Svinova” a “Rekonstrukce             
VO Ostrava-Zárubek” 
  
Usnesení číslo: 00410/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Odkanalizování jižní části 

Svinova” mezi vlastníkem: 

Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 70890021 

a 

oprávněným: 

 

 



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 17/38  
  

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 VO Ostrava-

Zárubek” mezi vlastníkem: 

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

IČO: 27769143 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Návrhy rozpočtů na rok 2023 a střednědobých výhledů rozpočtu na léta 
2024-2025 příspěvkových organizací zřízených zastupitelstvem 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00411/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočty příspěvkových organizací zřízených zastupitelstvem města Ostravy na rok 2023           

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených zastupitelstvem města 

Ostravy na léta 2024-2025 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
odpisové plány příspěvkových organizací zřízených zastupitelstvem města Ostravy na rok 2023 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 19 
Směrnice pro řízení bezpečnosti provozu ICT služeb, Pravidla využívání 
služeb Microsoft 365 v prostředí statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 00412/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Směrnici č. …/2022 pro řízení bezpečnosti provozu ICT služeb dle návrhu uvedeného v příloze 

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Oznámení veřejného projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu 
Řepiště 
  
Usnesení číslo: 00413/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text odpovědi k oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu 

Řepiště dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Žádost Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., a Knihovny města Ostravy, 
p.o., o schválení navýšení počtu zaměstnanců 
  
Usnesení číslo: 00414/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
navýšení počtu zaměstnanců Janáčkovy filharmonie Ostrava, příspěvkové organizace, se sídlem 

28. října 2556/124, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 00373222, od 1.1.2023                 

o 5 osob  na celkový počet 127 zaměstnanců (přepočtený stav na plný úvazek) dle přílohy č. 1  

a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 
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navýšení počtu zaměstnanců Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace, se sídlem                 

se sídlem ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 00097586, od 1.1.2023 

o 4 osoby na celkový počet 148 zaměstnanců (přepočtený stav na plný úvazek) dle přílohy č. 2 

a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 00415/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

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

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

• části pozemku parc.č. 72/1 o výměře 122m² a části pozemku parc. č. 73 o výměře 334m² 

v k.ú. Polanka nad Odrou, oddělené na základě geometrického plánu č. 3850-37/2022             

ze dne 15.9.2022 a nově označené jako pozemek parc. č. 73/2 v k.ú. Polanka nad Odrou, 

pro městský obvod Polanka nad Odrou 

  

2) schvaluje 

  
text odpovědi městskému obvodu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 23 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00416/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemku parc. č. 980/1 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace, o výměře 605 m2, a části pozemku parc. č. 990/2 - zastavěná plocha                 

a nádvoří, o výměře 6 m2, jehož součástí je stavba: Moravská Ostrava, č. p. 1800, obč. vyb., vše 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
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s vypůjčitelem Event media s.r.o., IČO: 242 69 573, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město,             

110 00 Praha 1 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 24 
Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1536/2021/OI/VZ na zajištění 
podmínek a předpokladů pro realizaci stavby “Přednádraží Ostrava-
Přívoz, Terminál Jirská”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
  
Usnesení číslo: 00417/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1536/2021/OI/VZ ze dne 

08.06.2021 na zajištění podmínek a předpokladů pro realizaci stavby “Přednádraží Ostrava-

Přívoz, Terminál Jirská”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 25 
Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku v katastrálním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti 
  
Usnesení číslo: 00418/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc. č. 190/92 – 

silnice, ostatní plocha v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby 

“Novostavba rodinného domu Ostrava - Vítkovice” na pozemcích parc. č. 185/14 – ostatní 

plocha, jiná plocha, parc. č. 185/15 –  ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 189/97 – zahrada, parc. 

č. 189/98 – zahrada v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, pro žadatele stavby: XXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX, 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 
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 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 22.12.2022 

 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: 22.12.2022 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 26 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO za účelem 
umístění průzkumných vrtů a provedení hydrogeologického průzkumu 
pro společnost AQD envitest, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 00419/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3863/14 - trvalý travní porost, 

parc. č. 3863/16 - orná půda, 

oba v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 

za účelem umístění 2 hydraulicky úplných vystrojených průzkumných vrtů a provedení 

hydrogeologického průzkumu v zázemí vodního zdroje Zábřeh - II. vodovod, a to dle situačního 

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

  

 
RM_M 27 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 00420/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, a to: 
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- výtlačného potrubí splaškové kanalizace v pozemcích p. p. č. 813/45 - ostatní plocha, jiná 

plocha a p. p. č. 813/174 - ostatní plocha, jiná plocha, 

oba v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

s oprávněným: 

Obec Mošnov 

se sídlem: Mošnov č. p. 96, 742 51 Mošnov 

IČO: 006 00 792  

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

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

  

 
RM_M 28 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 k “Nájemní smlouvě” ev. č. 0532/2021/MJ 
ze dne 26. 2. 2021, ve znění dodatku č. 1 s Ostravskou univerzitou 
  
Usnesení číslo: 00421/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

uzavřít dodatek č. 2 k uzavřené “Nájemní smlouvě” ev. č. 0532/2021/MJ ze dne 26. 2. 2021,            

ve znění dodatku č. 1, ev. č. 0532D1/2022/MJ ze dne 12. 1. 2022, na uložení sítě v kolektoru ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, u kterého vykonává správu společnost Ostravské 

komunikace, a.s. 

s  

Ostravskou univerzitou 

se sídlem: Dvořákova 138/7, 701 03, Ostrava-Moravská Ostrava 

IČO: 619 88 987 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 23/38  
  

RM_M 29 
Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo v rámci stavby 
“Terminál Hranečník - rozšíření parkovacích ploch” 
  
Usnesení číslo: 00422/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 4 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 30 
Návrh na vystavení objednávky za grafické a redakční práce 
  
Usnesení číslo: 00423/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na dodavatele 4ct s.r.o.,  

se sídlem V Jámě 1598/4, Praha, 110 00, IČO: 24287610   

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

-snižují se běžné výdaje ORJ 300 

§ 3639, pol. 5169            o 146 tis. Kč 

-zvyšují se běžné výdaje ORJ 300 

§ 3699, pol. 5169            o 146 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2022 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) pověřuje 

  
zastupujícího vedoucího odboru strategického rozvoje 

k podpisu objednávky na grafické a redakční práce na dodavatele 4ct s.r.o., se sídlem                      

V Jámě 1598/4,  Praha, 110 00, IČO: 24287610  ve výši 120 000 Kč bez DPH, 145 200 Kč 

včetně DPH 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jiří Hudec, T: 31.12.2022 

 pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 31 
Vystavení objednávky na nákup pneumatik pro jednotku sboru 
dobrovolných hasičů Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 00424/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky ve výši 125.100,-- Kč včetně DPH na nákup 4 ks pneumatik Michelin 

XZL+M+S a 2 ks pneumatik 205/75 R16C Nokian Snowproof C 113/111R pro jednotku sboru 

dobrovolných hasičů Zábřeh na základě zdůvodnění vystavení objednávky dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu a cenové nabídky dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 32 
Návrh na změnu ve složení pracovní skupiny rady města pro posouzení 
návrhů na kulturní, společenské a sportovní akce zařazované 
každoročně do obecně závazné vyhlášky o nočním klidu 
  
Usnesení číslo: 00425/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
z členství v pracovní skupině rady města pro posouzení návrhů na kulturní, společenské                     

a sportovní akce zařazované každoročně do obecně závazné vyhlášky o nočním klidu                 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu: 
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• Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora 

• Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou, členku komise kultury RMO 

• Mgr. Zdeňka Viktorina, vedoucího odd. správních činností odboru vnitřních věcí MMO 

• Mgr. Jaromíra Navrátila, odbor školství a sportu MMO 

• Ing. Zuzanu Ožanovou, starostku městského obvodu Moravské Ostravy a Přívozu 

• Ing. Martina Jurošku, Ph.D., starostu městského obvodu Michálkovice  

• Bc. Aleše Boháče, MBA, starostu městského obvodu Radvanice a Bartovice  

  

2) jmenuje 

  
nové členy pracovní skupiny rady města pro posouzení návrhů na kulturní, společenské                   

a sportovní akce zařazované každoročně do obecně závazné vyhlášky o nočním klidu              

dle důvodové zprávy předloženého materiálu: 

• Petra Veselku, starostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

• Bc. Radanu Zapletalovou, členku komise kultury rady města 

• Ing. Lucii Baránkovou Vilamovou, Ph.D., zástupce Sboru starostů 

  

 
RM_M 33 
Návrh na souhlas s umístěním vedení optiky a uzavření smlouvy                
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. a návrh na uzavření 
služebnosti k pozemkům ve vlastnictví Křižovatka Development,                  
pro statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00426/RM2226/8 

(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 podzemního vedení měřící, 

ochranné,  řídící,  zabezpečovací,  informační  a  telekomunikační techniky  v   pozemku   

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2965/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Poruba, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 
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v rámci stavby “Ostrava, OS_PORB - DTS_8357, HDPE+ZOK” 

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 podzemního vedení měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační                 

a telekomunikační techniky k pozemku: 

parc. č. 2965/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Poruba, 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 oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě - kabelového vedení 

veřejného osvětlení k pozemkům: 

parc. č. 1294/2 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1294/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1310/37 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3559/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace  

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava s vlastníkem pozemku: 

Křižovatka Development s.r.o. 

se sídlem Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 091 62 968 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 34 
Dohoda o narovnání 
  
Usnesení číslo: 00427/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o narovnání dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to mezi statutárním 

městem Ostravou a zhotovitelem společností Ridera Stavební a.s., Dělnická 382/32,                      

708 00  Ostrava-Poruba, IČO: 45192464, to vše z důvodů uvedených v navrhované dohodě                

a v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
Návrh na záměry města změnit smlouvy o nájmu prostorů sloužících            
k podnikání v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 00428/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města změnit smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ev. č. 2725/2021/MJ 

ze dne 30.11.2021, jejímž předmětem je dočasné užívání prostor sloužících k podnikání                  

ve 4. NP objektu na pozemku p. č. st. 454 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 

č. p. 314, jiná stavba, a to: 

 

- místnost č. 431 o výměře 54,02 m2  

- místnost č. 432 o výměře 10,99 m2  

- místnost č. 433 o výměře 22,69 m2  

- místnost č. 434 o výměře 15,85 m2  

- místnost č. 435 o výměře 15,13 m2  

- místnost č. 436 o výměře 32,53 m2  

- místnost č. 437 o výměře 33,19 m2  

- místnost č. 438 o výměře 15,13 m2  

- místnost č. 439 o výměře 15,85 m2  

- místnost č. 440 o výměře 15,85 m2  

- místnost č. 441 o výměře 13,81 m2  

a prostor sloužících k podnikání ve 3. NP objektu na pozemku p. č. st. 454 - zastavěná plocha             

a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 314, jiná stavba, a to: 

- místnost č. 332 o výměře 22,69 m2  

- místnost č. 333 o výměře 15,85 m2  

- místnost č. 334 o výměře 15,13 m2  

- místnost č. 335 o výměře 32,53 m2  

- místnost č. 336 o výměře 33,19 m2  

formou dodatku č. 1, 

 



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 28/38  
  

kterým dojde k zúžení předmětu nájmu v čl. II. odst. a) o prostory sloužící k podnikání ve 3. NP 

objektu na pozemku p. č. st. 454 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 314, 

jiná stavba, a to: 

 

- místnost č. 332 o výměře 22,69 m2  

- místnost č. 334 o výměře 15,13 m2  

- místnost č. 335 o výměře 32,53 m2  

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o záměru města změnit smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 

ev. č. 2857/2021/MJ ze dne 15.12.2021, jejímž předmětem je dočasné užívání prostoru 

sloužícího k podnikání na pozemku p. č. st. 437 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí             

je stavba č. p. 326 - jiná stavba o výměře 383 m2, k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

formou uzavření dodatku č. 1, kterým dojde k prodloužení doby nájmu v čl. V. odst. 1.                

do 31.12.2023, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 36 
Návrh na vyřazení movitých věcí z výpůjčky ČR - Hasičský záchranný 
sbor Moravskoslezského kraje a svěření automobilů městským obvodům 
  
Usnesení číslo: 00429/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení použitých movitých věcí ze Smlouvy o výpůjčce ev. č. 1654/2003/MJ ze dne 

31.12.2003 uzavřené s Českou republikou - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, 

se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 708 84 561 (jako vypůjčitel), ve znění 

dodatků č. 1 - 38, viz příloha č. 1 předloženého materiálu 

  

2) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru hospodářské správy 
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zajistil úkony související s fyzickým převzetím vyřazených použitých movitých věcí 

specifikovaných v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o přebytečnosti použitých movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- osobní automobil Škoda OCTAVIA, RZ  7T2 1384, VIN: TMBKT61Z9B2046207, rok 

zařazení 11/2010, vedený pod inventárním číslem 130105 v pořizovací ceně 599.800,00 Kč 

- osobní automobil Škoda YETI, RZ 7T8 9651, VIN: TMBLC75L2C6041330, rok zařazení 

12/2011, vedený pod inventárním číslem 134822 v pořizovací ceně 730.000,00 Kč 

- osobní automobil Škoda YETI, RZ 7T8 9650, VIN: TMBLC75L4C6041328, rok zařazení 

12/2011, vedený pod inventárním číslem 134820 v pořizovací ceně 730.000,00 Kč 

- osobní automobil Škoda YETI, RZ  7T9 2351, VIN: TMBLC75L2C6041196, rok zařazení 

03/2012, vedený pod inventárním číslem 135240 v pořizovací ceně 735.000,00 Kč 

- osobní automobil Škoda YETI, RZ 7T9 2352 VIN: TMBLC75L8C6041154, rok zařazení 

03/2012, vedený pod inventárním číslem 135247 v pořizovací ceně 735.000,00 Kč 

- osobní automobil Škoda YETI, RZ 7T9 2353, VIN: TMBLC75L8C6041140, rok zařazení 

03/2012, vedený pod inventárním číslem 135250 v pořizovací ceně 735.000,00 Kč 

  

4) rozhodla 

  
označit níže uvedený majetek statutárního města Ostravy, jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 9 

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

v platném znění a to: 

a) městskému obvodu Slezská Ostrava 

- osobní automobil Škoda OCTAVIA, RZ 7T2 1384, VIN: TMBKT61Z9B2046207, vedený  

pod inventárním číslem 130105 v pořizovací ceně 599.800,00 Kč  

- osobní automobil Škoda YETI, RZ 7T8 9651, VIN: TMBLC75L2C6041330, vedený             

pod inventárním číslem 134822 v pořizovací ceně 730.000,00 Kč 

b) městskému obvodu Hrabová  

- osobní automobil Škoda YETI, RZ 7T8 9650, VIN: TMBLC75L4C6041328, vedený               
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pod inventárním číslem 134820 v pořizovací ceně 730.000,00 Kč 

c) městskému obvodu Polanka nad Odrou 

- osobní automobil Škoda YETI, RZ 7T9 2351, VIN: TMBLC75L2C6041196, vedený              

pod inventárním číslem 135240 v pořizovací ceně 735.000,00 Kč 

d) městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

- osobní automobil Škoda YETI, RZ 7T9 2352, VIN: TMBLC75L8C6041154, vedený                

pod inventárním číslem 135247 v pořizovací ceně 735.000,00 Kč 

e) městskému obvodu Nová Ves 

- osobní automobil Škoda YETI, RZ 7T9 2353, VIN: TMBLC75L8C6041140, vedený             

pod inventárním číslem 135250 v pořizovací ceně 735.000,00 Kč  

  

5) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy, 

zajistil úkony související s fyzickým předáním použitých movitých věcí a podepsání 

protokolů dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš,  

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 37 
Souhlas se zahájením přípravy projektu a s podáním žádosti o poskytnutí 
dotace z Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných 
nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023 pro projekt “Oprava 
fasády Slezskoostravské radnice” 
  
Usnesení číslo: 00430/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy  projektu “Oprava fasády  Slezskoostravské radnice”  ke  spolufinancování  

z Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí                          

v Moravskoslezském kraji na rok 2023  

  

2) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 
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jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s  přípravou projektu  dle  bodu 

1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Richard Vereš, T: 05.01.2023 

 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 

  
3) souhlasí 

  
s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Programu obnovy kulturních památek a památkově 

chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023 pro projekt “Oprava 

fasády Slezskoostravské radnice” dle vyhlášené metodiky dotačního programu, dle důvodové 

zprávy a dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 3) tohoto 

usnesení v souladu s Programem obnovy kulturních památek a památkově chráněných 

nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023 v případě, že rada městského obvodu 

rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodě 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Richard Vereš, T: 05.01.2023 

 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 38 
VZ “Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě” - Dohoda o odeslání 
oznámení o výběru v jiné lhůtě 
  
Usnesení číslo: 00431/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 06022/RM1822/90 
k usnesení č. 09052/RM1822/141 
k usnesení č. 09489/RM1822/148 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Dohody o odeslání oznámení o výběru v jiné než původní zadávací lhůtě”  

se společnosti Yunex, s.r.o., se sídlem Siemensova 2715/1, Stodůlky,                            

155 00 Praha 5,  IČO: 099 62 638 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 
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RM_M 39 
Návrh na uzavření dodatků k pachtovním smlouvám v k. ú. Mošnov, obec 
Mošnov 
  
Usnesení číslo: 00432/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně propachtovatele uzavřít dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě ev. č. 1532/2022/MJ             

ze dne 12.05.2022 

s pachtýřem: 

MORAVAN Mléčná farma a.s. 

se sídlem č. p. 198, 742 58 Kateřinice 

IČO: 476 72 439 

DIČ: CZ47672439 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně propachtovatele uzavřít dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě ev. č. 1527/2022/MJ                

ze dne 12.05.2022 

s pachtýřem: 

ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice 

se sídlem Bílovecká 1162/167, Kylešovice, 747 06 Opava 

IČO: 253 45 401 

DIČ: CZ25345401 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 1 
Návrh organizačních změn a návrh na úpravu počtu funkčních míst           
v rámci Magistrátu města Ostravy s účinností ode dne 01.01.2023 
  
Usnesení číslo: 00433/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o zřízení těchto funkčních míst, zařazených v oddělení technickém, v odboru hospodářské 

správy: 

i) “dispečer”, v počtu 5 

ii) “pracovník v oblasti účetnictví”, v počtu 1 

  

2) rozhodla 

  
o celkovém navýšení počtu funkčních míst v odboru hospodářské správy ze současných            

63 na 69 

  

3) stanovuje 

  
celkový počet funkčních míst zaměstnanců statutárního města Ostravy v pracovním poměru 

zařazených do MMO na 948 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Zhotovení přepážek v kancelářích ŽÚ”,                       
poř. č. 200/2022 
  
Usnesení číslo: 00434/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a montáž 12 ks kancelářských přepážek, včetně pracovních stolů v kancelářích živnostenského 

úřadu MMO v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

HAST GROUP s.r.o. 

IČO: 27835731 

se sídlem: Kopťovo 503, 739 34 Václavovice 

za cenu nejvýše přípustnou 758.476,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 2 
Návrh na uzavření smlouvy na DBP pro odstranění stavby “Demolice 
armaturní šachtice U Dubu” 
  
Usnesení číslo: 00435/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní na zpracování dokumentace bouracích prací, plánu 

BOZP včetně zajištění povolení odstranění stavby, výkon funkce koordinátora BOZP            

a autorského dozoru pro stavbu “Demolice armaturní šachtice U Dubu” se zhotovitelem 

Ing. Pavel Šípek, Starobělská 3214/85, 700 30 Ostrava, IČO: 05502764 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to za cenu nejvýše přípustnou 39.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 3 
Úklid garáží MMO, ul. Pašerových v Ostravě - Mariánských Horách 
  
Usnesení číslo: 00436/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a podpisu objednávky na pravidelný úklid objektu 

garáží MMO na ul. Pašerových v Ostravě - Mariánských Horách v roce 2023, za cenu nejvýše 

přípustnou 204.600,- Kč bez DPH, společnosti Čistoty Dotek s.r.o., IČO 05032792,                

Lidická 811/27, Ostrava - Vítkovice 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) předloženého návrhu usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 20.12.2022 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 4 
Veřejná zakázka malého rozsahu - prodloužení technické podpory             
pro 2 zařízení FortiGate 501E 
  
Usnesení číslo: 00437/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

podpory pro 2 zařízení FortiGate se společností AUTOCONT, a.s., se sídlem Hornopolní 

3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 04308697, za cenu 968 900,- Kč bez DPH 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka malého rozsahu pod označením “Zajištění výuky                
a výcviku žáků” 
  
Usnesení číslo: 00438/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění výuky a výcviku žáků 

na dětském dopravním hřišti při Základní a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, 

příspěvková organizace, v roce 2023 s příspěvkovou organizací: 

Základní a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace 

IČO 709 44 652, se sídlem Alberta Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

za cenu nejvýše přípustnou ve výši 272 685,- Kč (není plátcem DPH) dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění výuky a výcviku žáků 

na dětském dopravním hřišti při Mateřské škole Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, 

příspěvková organizace, v roce 2023 s příspěvkovou organizací: 
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Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, příspěvková organizace 

IČO 709 84 662, se sídlem Ukrajinská 1530/4, 708 00 Ostrava-Poruba 

za cenu nejvýše přípustnou ve výši 59 400,- Kč (není plátcem DPH) dle přílohy                          

č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na zajištění výuky a výcviku žáků 

na dětském dopravním hřišti při Mateřské škole Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace, 

v roce 2023 s příspěvkovou organizací: 

Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace 

IČO 709 34 011, se sídlem Hornická 2679/43a, 702 00 Moravská Ostrava 

za cenu nejvýše přípustnou ve výši 45 000,- Kč (není plátcem DPH) dle přílohy                      

č. 6 předloženého materiálu  

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru dopravy 

zabezpečit veškeré potřebné úkony pro zajištění těchto veřejných zakázek malého rozsahu           

dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 31.12.2022 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “MNO - Výstavba objektu pro urgentní příjem - 
PD+IČ+AD”, poř. č. 074/2022 
  
Usnesení číslo: 00439/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 10294/RM1822/159 
  
Rada města 
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1) zrušuje 

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

v platném znění, otevřené řízení k veřejné zakázce “MNO - Výstavba objektu pro urgentní 

příjem”, obec Ostrava, a to z důvodu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka „Vodohospodářské stavby (TD 2022)“, poř. č. 215/2022 
  
Usnesení číslo: 00440/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na výkon dozoru v oblasti projektové přípravy 

vodohospodářských staveb na území města Ostravy a výkon odborného technického dozoru 

stavebníka při jejich realizaci, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

1) Ing. Karel Malík - náměstek primátora 

2) Ing. Jan Kotala - odbor investiční 

3) Ing. Pavel Hojgr - odbor investiční 

4) Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 

5) Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1) Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

2) Ing. Jan Šrámek - odbor investiční 

3) Lukáš Mikula - odbor investiční 

4) Ing. Ivana Růžičková - odbor veřejných zakázek 

5) Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 
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 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2023 

 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: 30.06.2023 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
 

RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Opravy a servis vozidel MPO 2023”, poř. č. 210/2022 
  
Usnesení číslo: 00441/RM2226/8 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

servisních služeb motorových vozidel pro Městskou policii Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu se společností: 

BestCarServis s.r.o.  

Sídlo: Dělnická 1394/51a, 735 64 Havířov  

IČO: 04967968 

za nejvýše přípustné jednotkové ceny bez DPH uvedené v předloženém materiálu  

  

 
 


