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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 20.12.2022  

Číslo usnesení Materiál Název zn.předkl. 

00442/RM2226/9 RM_M 0 Schválení programu 9. schůze rady města konané 
dne 20.12.2022 

35 

00443/RM2226/9 RM_M 1 Souhlas s přípravou a podáním žádosti o dotaci 
z Operačního programu Zaměstnanost plus 
na projekt Domovník - preventista 

50 

00444/RM2226/9 RM_M 2 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení služebnosti” 
v souvislosti se stavbou „Kanalizace Nová Bělá-
III. etapa” 

05 

00445/RM2226/9 RM_M 3 Povolení výjimky ze stavební uzávěry vymezené 
kolem opuštěného důlního díla „Výdušná jáma“ 
v k. ú. Slezská Ostrava 

89 

00446/RM2226/9 RM_M 4 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc 
listopad 2022 

25 

00447/RM2226/9 RM_M 5 Návrh dvou Dohod o používání výplatních strojů 
k úhradě cen za poštovní služby 

84 

00448/RM2226/9 RM_M 6 Úhrada za dálkové kreditování frankovacího stroje 
QUADIENT IS 480, v. č. 70707 

84 

00449/RM2226/9 RM_M 7 Návrh na uzavření nájemní smlouvy a dodatku č. 3 
k nájemní smlouvě ev. č. 1631/2014/MJ, ve znění 
dodatků 

08 

00450/RM2226/9 RM_M 8 Návrh na uzavření smluv o zajištění údržby 
v příměstských lesích a provozu a údržby 
Výukového areálu Bělský les v roce 2023 

80 

00451/RM2226/9 RM_M 9 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 
a vzdání se funkce přísedící Okresního soudu 
v Ostravě 

21 

00452/RM2226/9 RM_M 10 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku 
v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 

08 

00453/RM2226/9 RM_M 11 Přijetí finančního daru do Fondu pro děti ohrožené 
znečištěním ovzduší a do Fondu životního prostředí 
od společnosti Veolia Energie ČR, a. s. 

80 

00454/RM2226/9 RM_M 12 Návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách 
o zřízení věcných břemen služebností 
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvková organizace 

08 

00455/RM2226/9 RM_M 13 Žádost Divadla loutek Ostrava, příspěvkové 
organizace, o prominutí odvodu uloženého 
za porušení rozpočtové kázně 

87 

00456/RM2226/9 RM_M 14 Návrh na záměr města prodat pozemek p. p. č. 36/5 
v k. ú. Heřmanice a návrh na záměr města prodat 
pozemek p. p. č. 23/18 v k. ú. Muglinov - obec 
Ostrava 

08 

00457/RM2226/9 RM_M 15 Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. 
Proskovice a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, vše obec 
Ostrava 

08 
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00458/RM2226/9 RM_M 16 Návrh na uzavření dodatků k rámcovým dohodám 
na dodávky drogerie a čisticích prostředků 
a drogerie a čisticích prostředků s náhradním 
plněním 

84 

00459/RM2226/9 RM_M 17 Návrh na realizaci výběrového řízení 
pro poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního 
města Ostravy za účelem zabezpečení prevence 
kriminality na rok 2023 

86 

00460/RM2226/9 RM_M 18 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Andrey 
Hoffmannové, Ph.D., náměstkyně primátora, 
do Portugalské republiky (Braga) ve dnech 27. 11. 
– 1. 12. 2022 

31 

00461/RM2226/9 RM_M 19 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum 
Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956, 
se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 30 Ostrava – 
Zábřeh 

40 

00462/RM2226/9 RM_M 20 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci 
pro projekt „Rozvoj MA21 v MOaP v roce 2023” 

50 

00463/RM2226/9 RM_M 21 Návrh na poskytnutí souhlasu s odpisem 
nedobytných pohledávek příspěvkových 
organizací zřízených zastupitelstvem města 
Ostravy v oblasti školství a kultury 

42 

00464/RM2226/9 RM_M 22 Úprava rozpočtu 07 
00465/RM2226/9 RM_M 24 Návrh na uzavření smluv o poskytnutí a využití psů 

pro potřeby u Městské policie Ostrava a Dohoda 
o ukončení Smlouvy o nájmu psa k výkonu služby 
u Městské policie Ostrava evid. č. 2118/2018/MP 
ze dne 25. 5. 2018 

25 

00466/RM2226/9 RM_M 25 Návrh na uzavření dohody o ukončení smlouvy 
o výpůjčce v k. ú. Staré Hamry 2, obec Ostravice, 
a návrh na uzavření dohody o zrušení práva stavby 
k pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy v k. ú. Staré Hamry 2, obec Ostravice 

08 

00467/RM2226/9 RM_M 26 Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací 
přebytečných movitých věcí svěřených 
k hospodaření právnické osobě Janáčkova 
filharmonie Ostrava, příspěvková organizace 

42 

00468/RM2226/9 RM_M 27 Návrh prováděcí smlouvy na technickou podporu 
VMware se spol. MERIT GROUP a. s. 

83 

00469/RM2226/9 RM_M 28 Žádost městského obvodu Ostrava-Jih o rozšíření 
účelu poskytnutého účelového investičního 
transferu z Fondu životního prostředí města 
Ostravy na projekt „Nákup zametacího stroje 
pro Technické služby Ostrava-Jih“ 

80 

00470/RM2226/9 RM_M 29 Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě č. 2022–066 
se spol. AUTOCONT a. s. 

83 
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00471/RM2226/9 RM_M 30 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 
v rámci stavby „Cyklopropojení centra s DOV” 

05 

00472/RM2226/9 RM_M 31 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 
k pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 

08 

00473/RM2226/9 RM_M 32 Návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě 
o dílo č. 2748/2021/ OI/VZ s firmou HSF System 
SK s.r.o. v rámci stavby „Sportovní hala Ostrava - 
Třebovice” 

05 

00474/RM2226/9 RM_M 33 Rozhodnutí o nepokračování ve vymáhání částky 
1 599 Kč po spolku Akademické centrum 
studentských aktivit se sídlem Údolní 53, 602 00 
Brno, IČO: 26566958 

28 

00475/RM2226/9 RM_M 34 Návrh na uzavření dodatku k projektové 
dokumentaci pro Revitalizaci Tylova sadu 

05 

00476/RM2226/9 RM_M 35 Návrh na záměr propachtovat pozemky v k. ú. 
Hošťálkovice, obec Ostrava 

08 

00477/RM2226/9 RM_M 36 Návrh na záměr města neprodat část pozemku 
v k. ú. Poruba a v k. ú. Poruba-sever, vše obec 
Ostrava 

08 

00478/RM2226/9 RM_M 37 Návrh na souhlas s umístěním vedení NN, VN 
včetně optiky a uzavření smluv o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene k pozemkům 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a. s. 

08 

00479/RM2226/9 RM_M 38 Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace z Národního 
plánu obnovy – iniciativa Status umělce na projekt 
Propojení světa kultury, umění a pohybu a uzavření 
dodatku ke smlouvě o partnerství mezi městem 
Ostrava a partnerem Cirkus trochu jinak, z. s. 

91 

00480/RM2226/9 RM_M 39 Schválení přípravy a podání žádosti o podporu 
z Ministerstva životního prostředí ČR, v rámci 
operačního programu životního prostředí 
pro projekt „Rekonstrukce zpevněných ploch, 
MŠ Bartovice“ 

50 

00481/RM2226/9 RM_M 40 Návrh na uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě 
o nájmu v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

00482/RM2226/9 RM_M 41 Projednání návrhů usnesení Správní rady spolku 
Řemeslný inkubátor Ostrava z. s. 

38 

00483/RM2226/9 RM_M 42 Návrh na souhlas s trvalým odnětím pozemků 
v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava a části pozemku 
v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

08 

00484/RM2226/9 RM_M 43 Přijetí finančního daru do Fondu pro děti ohrožené 
znečištěním ovzduší a do Fondu životního prostředí 
od společnosti Recovera Využití zdrojů a. s. 

80 
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00485/RM2226/9 RM_M 44 „Odkanalizování Heřmanic, spádové oblasti 
ul. Vrbická-Záblatská”, návrh na uzavření 
Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo 
č. 0696/2020/OI/VZKÚ 

05 

00486/RM2226/9 RM_M 45 Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci 86 
00487/RM2226/9 RM_M 46 Návrh na skončení nájemní smlouvy 

ev. č. 2789/2017/MJ dohodou 
08 

00488/RM2226/9 RM_M 47 Návrh na pověření Městského ateliéru 
prostorového plánování a architektury, p. o., 
pořízením Ostravských stavebních předpisů 

38 

00489/RM2226/9 RM_M 48 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě 
do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
a návrh na uzavření nájemní smlouvy 
se společností PROFO MONOLITY, s. r. o. 

08 

00490/RM2226/9 RM_M 49 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti pro oprávněného 
OVANET a. s. 

08 

00491/RM2226/9 RM_M 50 Návrh na uzavření dodatku č. 1 
ke smlouvě o podnájmu parkovacího místa 
ev. č. 2857/2018/MJ 

08 

00492/RM2226/9 RM_M 51 Podpisový řád 28 
00493/RM2226/9 RM_M 52 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitostí svěřených městskému obvodu 
89 

00494/RM2226/9 RM_M 53 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 
nemovitostí svěřených obvodu 

89 

00495/RM2226/9 RM_M 54 Návrh na souhlas se vstupem na pozemky 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
pro společnost GEOtest, a. s. 

08 

00496/RM2226/9 RM_M 55 Návrh na schválení Dodatku č. 2 k Zásadám 
pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného 
břemene - služebnosti k nemovitostem 
ve vlastnictví SMO pro ČEZ Distribuce, a. s. 

08 

00497/RM2226/9 RM_M 56 Žádost Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje o odstranění části 
plynovodního potrubí v areálu bývalých kasáren 
Hranečník 

08 

00498/RM2226/9 RM_M 57 Návrh na zřízení věcného břemene a návrh 
na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
pro oprávněné manželé Š. 

08 

00499/RM2226/9 RM_M 58 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní 
smlouvě v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

08 

00500/RM2226/9 RM_M 59 Nařízení města č.../2022, kterým se mění 
a doplňuje Nařízení města č. 8/2022, 
kterým se pro účely organizování dopravy 
vymezují na území města oblasti s placeným stáním 

09 

00501/RM2226/9 RM_MZP 1 Pověření v trestním řízení 92 
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00502/RM2226/9 RM_VZ 1 VZMR Technická podpora serverů HP - smlouva 
se spol. Proact Czech Republic, s. r. o. 

83 

00503/RM2226/9 RM_VZ 2 Objednávka na nákup 20 kusů switchů Catalyst 83 
00504/RM2226/9 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Obslužná a dozorovací činnost 

předávací stanice tepla a tlakově závislých stanic”, 
poř.č. 234/2022 

84 

 

Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál 
  

Název zn.předkl. 

 RM_M 23 Záměr darovat podzemní 
a polopodzemní kontejnery v k. ú. Moravská 
Ostrava na ul. Biskupská, v k. ú. Hrabůvka 
na ul. Dr. Martínka a v k. ú. Poruba 
na ul. Francouzská 

08 

 RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Veletrh MIPIM 2023”, 
poř. č. 221/2022 

38 
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RM_M 0 
Schválení programu 9. schůze rady města konané dne 20.12.2022 
  
Usnesení číslo: 00442/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
program 9. schůze rady města konané dne 20.12.2022 

  
 

RM_M 1 
Souhlas s přípravou a podáním žádosti o dotaci z Operačního programu 
Zaměstnanost plus na projekt Domovník - preventista 
  
Usnesení číslo: 00443/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu Domovník - preventista ke spolufinancování z Operačního programu 
Zaměstnanost plus 

  
2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt Domovník - preventista v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost plus vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí 

  
3) žádá 

  
městský obvod Poruba 
jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením 
žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení v souladu 
s podmínkami výzvy č. 03_22_018 s názvem Podpora sociálního začleňování ve vyloučených 
lokalitách (1) vyhlášené Ministerstva práce a sociálních v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost plus  

  
 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 31.01.2023
 starostka městského obvodu Poruba 
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4) žádá 

  
městský obvod Poruba  
o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) a 2) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 30.09.2023
 starostka městského obvodu Poruba 
  

 
RM_M 2 
Návrh na uzavření „Smluv o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou 
„Kanalizace Nová Bělá-III. etapa” 
  
Usnesení číslo: 00444/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou „Kanalizace Nová Bělá-III. 
etapa” mezi vlastníkem: 
Město Paskov, Nádražní 700, 739 21 Paskov 
IČO: 00297062 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 

  
o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou „Kanalizace Nová Bělá-III. 
etapa” mezi vlastníkem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 

  
o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou „Kanalizace Nová Bělá-III. 
etapa” mezi vlastníkem: 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 

  
o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou „Kanalizace Nová Bělá-
III. etapa” mezi vlastníkem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 

  
o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace Nová Bělá-
III. etapa” mezi vlastníkem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 3 
Povolení výjimky ze stavební uzávěry vymezené kolem opuštěného 
důlního díla „Výdušná jáma“ v k. ú. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00445/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 10/48 
  

o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti ve stavební uzávěře stanovené územním 
rozhodnutím č. 73/08 vydaným Magistrátem města Ostravy, odborem stavebně správním 
dne 14.04.2008 pod č. j. Správ/ÚSŘ/3245-4/06/Chu-R pro území vymezené bezpečnostním 
pásmem opuštěného důlního díla „Výdušná jáma“ v k. ú. Slezská Ostrava, a to za účelem 
umístění a realizace stavebního záměru „INS FTTH Ostrava Na Františku 2“, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 4 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc listopad 2022 
  
Usnesení číslo: 00446/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) projednala 

  
informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc listopad 2022 

  
 

RM_M 5 
Návrh dvou Dohod o používání výplatních strojů k úhradě cen 
za poštovní služby 
  
Usnesení číslo: 00447/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření: 

Dohody č. 2022/09988 o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby 
(stroj QUADIENT IS 420) 

a 

Dohody č. 2022/09992 o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby 
(stroj QUADIENT IS 440) 

mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451,
a Českou poštou, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 47114983, z důvodu 
zprovoznění dvou frankovacích strojů umístěných v prostorách pracoviště podatelny Magistrátu 
města Ostravy na Prokešově náměstí 8 a podatelny v budově odboru dopravně správních činností 
na ul. 30. dubna 635/35, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu   

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 6 
Úhrada za dálkové kreditování frankovacího stroje QUADIENT IS 480, 
v. č. 70707 
  
Usnesení číslo: 00448/RM2226/9 

(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 
a odesílání (kreditováním) poštovních zásilek 

- ve výši 1 400 tis. Kč pro frankovací stroj QUADIENT IS 480, v. č. 70707, 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 7 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy a dodatku č. 3 k nájemní smlouvě 
ev. č. 1631/2014/MJ, ve znění dodatků 
  
Usnesení číslo: 00449/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 3589/2 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 47 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s nájemcem: 
Silverline Ventures s. r. o. 
se sídlem Ječná 550/1, Nové Město, 120 00 Praha 2, 
IČO 05281105 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ev. č. 1631/2014/MJ ze dne 
25. 6. 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 2. 2017 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 12. 12. 2019,

jejímž předmětem je pronájem části pozemku p. p. č. 971/3 - ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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s nájemcem: 
QX PROMOTION - advertising s. r. o. 
se sídlem Dobrovského 686/2, Město, 736 01 Havířov, 
IČO 25397915 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 8 
Návrh na uzavření smluv o zajištění údržby v příměstských lesích 
a provozu a údržby Výukového areálu Bělský les v roce 2023 
  
Usnesení číslo: 00450/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o zajištění údržby v příměstských lesích v roce 2023 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 

Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. 
Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava 
IČO: 25816977 

za cenu nejvýše přípustnou 9 592 556,44 Kč bez DPH 

  
2) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o zajištění provozu a údržby Výukového areálu Bělský les v roce 2023 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu se společností: 

Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. 
Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava 

za cenu nejvýše přípustnou 1 635 988,30 Kč bez DPH 

  
 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 9 
Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě a vzdání se funkce 
přísedící Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 00451/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s návrhem na zvolení stávajících přísedících 

1. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, r. xxxx, trvalým pobytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navrženého panem Ing. Karlem Malíkem (ANO 2011), 
2. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, r. xxxx, trvalým pobytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené panem Ing. Miroslavem Svozilem (Koalice SPOLU), 
3. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, r. xxxx, trvalým pobytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené panem Ing. Karlem Malíkem (ANO 2011), 
4. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, r. xxxx, trvalým pobytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené panem Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. (Koalice SPOLU), 
5. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, r. xxxx, trvalým pobytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
navržené panem Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. (Koalice SPOLU), 
6. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, r. xxxx, trvalým pobytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené panem Bc. Richardem Verešem (ANO 2011), 
7. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, r. xxxx, trvalým pobytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené panem Ing. Karlem Malíkem (ANO 2011), 
8. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, r. xxxx, trvalým pobytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené paní Mgr. Zuzanou Bajgarovou (ANO 2011), 
9. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, r. xxxx, trvalým pobytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navrženého panem Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. (Koalice SPOLU), 
10. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, r. xxxx, trvalým pobytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navrženého panem Ing. Filipem Čmielem, Ph.D. (Svoboda a přímá demokracie), 
11. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, r. xxxx, trvalým pobytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navrženého panem Ing. Miroslavem Svozilem (Koalice SPOLU), 
12. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, r. xxxx, trvalým pobytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené panem Ing. Karlem Malíkem (ANO 2011), 
13. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, r. xxxx, trvalým pobytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené panem Ing. Karlem Malíkem (ANO 2011), 

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let   

  
2) bere na vědomí 

  
oznámení stávající přísedící Okresního soudu v Ostravě paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, r. xxxx, 
trvalým pobytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o vzdání se funkce přísedící zastupitelstvu 
města 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit návrh dle bodu 1) a oznámení dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 25.01.2023
 vedoucí odboru vnitřních věcí 
  

 
RM_M 10 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k. ú. Dubina 
u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00452/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 100/136 - ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 4 m2 v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je zobrazen 
níže a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 11 
Přijetí finančního daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 
a do Fondu životního prostředí od společnosti Veolia Energie ČR, a. s. 
  
Usnesení číslo: 00453/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
na straně obdarovaného o přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 
500 000,- Kč od právnické osoby Veolia Energie ČR, a. s., se sídlem: 28. října 3337/7, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava; IČO: 45193410, dle důvodové zprávy a o uzavření darovací smlouvy 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 
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RM_M 12 
Návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných 
břemen služebností s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 00454/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene služebnosti - zřízení, umístění a provozování stavby mostu ev. č. 56-028.1 na pozemku 
parc. č. 3220/13 - ostatní plocha, ostatní silnice v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, včetně 
přístupu, s budoucím povinným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 
se sídlem Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05, Praha 4 - Nusle 
IČO 65993390 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene služebnosti práva vstupu na pozemek parc. č. 3220/156 - ostatní plocha, ostatní silnice 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dosud nezapsaný v katastru nemovitostí), s budoucím 
povinným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 
se sídlem Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05, Praha 4 - Nusle 
IČO 65993390 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 13 
Žádost Divadla loutek Ostrava, příspěvkové organizace, o prominutí 
odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně 
  
Usnesení číslo: 00455/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 00324/RM2226/7 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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  o prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně právnické osobě Divadlu loutek 
Ostrava, příspěvkové organizaci, IČO: 00533874, se sídlem Pivovarská 3164/15, 
728 32 Ostrava-Moravská Ostrava a vydání rozhodnutí o prominutí odvodu dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 14 
Návrh na záměr města prodat pozemek p. p. č. 36/5 v k. ú. Heřmanice 
a návrh na záměr města prodat pozemek p. p. č. 23/18 v k. ú. Muglinov -
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00456/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek p. p. č. 36/5 

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

  
2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek p. p. č. 23/18 

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

  
3) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 25.01.2023
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 15 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Proskovice a v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00457/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat pozemky parc. č. 517/1 a parc. č. 518 v k. ú. Proskovice, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat pozemek p. č. st. 4556, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná 
st. a pozemky p. p. č. 9/6 a p. p. č. 9/14 vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu,  

za podmínky zřízení věcného práva předkupního ve prospěch statutárního města Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
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: 25.01.2023
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 16 
Návrh na uzavření dodatků k rámcovým dohodám na dodávky drogerie 
a čisticích prostředků a drogerie a čisticích prostředků s náhradním 
plněním 
  
Usnesení číslo: 00458/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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o uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové dohodě č. 2701/2022/HS/VZ dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu na dodávky drogerie a čisticích prostředků z důvodu dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu se společností: 

KARFO velkoobchod s. r. o. 
IČO: 26872382 
se sídlem: Šenovská 750/80, Slezská Ostrava, 710 00, Ostrava 

  
2) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové dohodě č. 2748/2022/HS/VZ dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu na dodávky drogerie a čisticích prostředků s náhradním plněním z důvodu 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu se společností: 

KARFO velkoobchod s.r.o. 
IČO: 26872382 
se sídlem: Šenovská 750/80, Slezská Ostrava, 710 00, Ostrava 

  
 

RM_M 17 
Návrh na realizaci výběrového řízení pro poskytnutí transferů z rozpočtu 
statutárního města Ostravy za účelem zabezpečení prevence kriminality 
na rok 2023 
  
Usnesení číslo: 00459/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
návrh „Všeobecných podmínek výběrového řízení pro poskytnutí transferů z rozpočtu 
statutárního města Ostravy za účelem zabezpečení prevence kriminality na rok 2023” 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 

  
o vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy 
za účelem zabezpečení prevence kriminality na rok 2023 

  
3) ukládá 

  
vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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informovat starosty městských obvodů, ředitele příspěvkových organizací města a ředitele 
Městské policie Ostrava o rozhodnutí dle bodu 2) tohoto usnesení a schválení dle bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 30.12.2022
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 18 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D., 
náměstkyně primátora, do Portugalské republiky (Braga) ve dnech 
27. 11. – 1. 12. 2022 
  
Usnesení číslo: 00460/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
31 

  
k usnesení č. 00053/RM2226/2 
  
Rada města 
  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D., náměstkyně primátora, 
do Porugalské republiky (Braga) ve dnech 27. 11. - 1. 12. 2022 

  
 

RM_M 19 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956, 
se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 30 Ostrava – Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 00461/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím finančních 
darů do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, 
IČO 70631956, se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 30 Ostrava – Zábřeh, v celkové výši 
31.800,00 Kč 

  
2) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 22.12.2022
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 20 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt „Rozvoj MA21 
v MOaP v roce 2023” 
  
Usnesení číslo: 00462/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy projektu a s podáním žádosti o dotaci na projekt „Rozvoj MA21 v MOaP 
v roce 2023” v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného 
rozvoje a místní Agendy 21 vyhlášeného Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, 
28. října 117, 702 18 Ostrava 

  
2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením 
žádosti o dotaci a všech jejích příloh dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami 
výzvy v rámci programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje 
a místní Agendy 21 vyhlášeného Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, 28. října 117, 
702 18 Ostrava 

  
 Vyřizuje: Petr Veselka, T: 31.01.2023
 starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Petr Veselka, T: 31.12.2023
 starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  

 
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 21/48 
  

RM_M 21 
Návrh na poskytnutí souhlasu s odpisem nedobytných pohledávek 
příspěvkových organizací zřízených zastupitelstvem města Ostravy 
v oblasti školství a kultury 
  
Usnesení číslo: 00463/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s odpisem nedobytných pohledávek příspěvkových organizací zřízených zastupitelstvem města 
Ostravy v oblasti školství a kultury, a to v celkové výši 311.346,88 Kč dle důvodové zprávy 
a přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 22 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 00464/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele pro Dětské centrum Domeček, p. o., a to zvýšení neinvestičního 
příspěvku o 140 000 Kč dle bodu A.3. důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele, a to snížení neinvestičního příspěvku na provoz 2022 
o 4 500 000 Kč organizaci Domov Korýtko, p. o., IČO 70631867, se sídlem Petruškova 2936/6, 
700 30  Ostrava-Zábřeh, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě 
za jeho výkon č. 06847/2020/SOC dle bodu C.1. důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
3) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů, a to 
- snížení neinvestičního příspěvku na provoz 2022 o 4 900 000 Kč 
- zvýšení investičního příspěvku 2022 o 4 900 000 Kč 
pro Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, p. o., IČO 70631875, se sídlem Čujkovova 25, 
700 30  Ostrava-Zábřeh, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě 
za jeho výkon dle bodu E.4. důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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4) schvaluje 

  
rozpočtové opatření dle přílohy č. 4 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 24 
Návrh na uzavření smluv o poskytnutí a využití psů pro potřeby 
u Městské policie Ostrava a Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu psa 
k výkonu služby u Městské policie Ostrava evid. č. 2118/2018/MP 
ze dne 25. 5. 2018 
  
Usnesení číslo: 00465/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu psa k výkonu služby u Městské policie Ostrava 
evid. č. 2118/2018/MP ze dne 25. 5. 2018 s pronajímatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
nar. xxxxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle přílohy č. 9 předloženého 
materiálu 

  
2) rozhodla 

  
uzavřít Smlouvu o poskytnutí a využití psa pro potřeby Městské policie Ostrava 
s xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 

  
uzavřít Smlouvu o poskytnutí a využití psa pro potřeby Městské policie 
Ostrava s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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4) rozhodla 

  
uzavřít Smlouvu o poskytnutí a využití psa pro potřeby Městské policie Ostrava 
s xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxx, dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 

  
uzavřít Smlouvu o poskytnutí a využití psa pro potřeby Městské policie Ostrava 
s xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu 

  
6) rozhodla 

  
uzavřít Smlouvu o poskytnutí a využití psa pro potřeby Městské policie Ostrava 
s xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
7) rozhodla 

  
uzavřít Smlouvu o poskytnutí a využití psa pro potřeby Městské policie Ostrava 
s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
8) rozhodla 

  
uzavřít Smlouvu o poskytnutí a využití psa pro potřeby Městské policie Ostrava 
s xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
9) rozhodla 

  
uzavřít Smlouvu o poskytnutí a využití psa pro potřeby Městské policie Ostrava 
s xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle přílohy č. 8 
předloženého materiálu 
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RM_M 25 
Návrh na uzavření dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce v k. ú. Staré 
Hamry 2, obec Ostravice, a návrh na uzavření dohody o zrušení práva 
stavby k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Staré 
Hamry 2, obec Ostravice 
  
Usnesení číslo: 00466/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce ev. č. 1588/2020/MJ 
ze dne 01.06.2020, jejímž předmětem je výpůjčka nemovitých věcí: 
- pozemku p. p. č. 983/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o celkové výměře 
6 304 m2, 
- pozemku p. p. č. 983/10 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o celkové výměře 
364 m2, 
vše v k. ú. Staré Hamry 2, obec Ostravice, 

s vypůjčitelem Junák - český skaut, Moravskoslezský kraj, z. s., IČO: 70630267, se sídlem 
Syllabova 1269/16, 703 00 Ostrava-Vítkovice, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 

  
s návrhem uzavřít dohodu o zrušení práva stavby k pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 
- pozemek p. p. č. 4515 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 252 m2 

v k. ú. Staré Hamry 2, obec Ostravice, 

s 

Junák - český skaut, Moravskoslezský kraj, z. s. 
se sídlem: Syllabova 1269/16, Vítkovice, 703 00 Ostrava 
IČO: 70630267 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 25.01.2023
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 26 
Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací přebytečných 
movitých věcí svěřených k hospodaření právnické osobě Janáčkova 
filharmonie Ostrava, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 00467/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) uděluje 

  
předchozí souhlas s vyřazením a likvidací přebytečných movitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, které byly předány k hospodaření právnické osobě Janáčkova filharmonie 
Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem ul. 28. října 124, 702 00 Ostrava, IČO: 00373222, 
v pořizovací hodnotě 668 379 Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci neupotřebitelných movitých věcí dle přílohy č. 1 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

  
3) ukládá 

  
likvidační komisi 
vyhotovit zápis o provedení likvidace neupotřebitelných movitých věcí dle přílohy č. 1 
a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.12.2022
 vedoucí odboru kultury 
  

 
RM_M 27 
Návrh prováděcí smlouvy na technickou podporu VMware 
se spol. MERIT GROUP a. s. 
  
Usnesení číslo: 00468/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření prováděcí smlouvy č. 2022 - 090 k Rámcové dohodě na pořizování licencí produktů 
VMware se spol. MERIT GROUP a. s., se sídlem Březinova 136/7, Hodolany, 779 00 Olomouc, 
IČO: 64609995, za cenu 560 395,65 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 26/48 
  

RM_M 28 
Žádost městského obvodu Ostrava-Jih o rozšíření účelu poskytnutého 
účelového investičního transferu z Fondu životního prostředí města 
Ostravy na projekt „Nákup zametacího stroje pro Technické služby 
Ostrava-Jih“ 
  
Usnesení číslo: 00469/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 10097/RM1822/157 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o rozšíření účelu účelového investičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 
městskému obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava, na realizaci projektu „Nákup 
zametacího stroje pro Technické služby Ostrava-Jih“ v maximální výši 2 601 500,- Kč, 
dle přílohy č. 1 důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
 

RM_M 29 
Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě č. 2022–066 se spol. AUTOCONT a. s. 
  
Usnesení číslo: 00470/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě č. 2022-066 k Rámcové dohodě na pořizování 
produktů Cisco Systems se spol. AUTOCONT a. s., se sídlem: Hornopolní 3322/34, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 04308697, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 30 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo v rámci stavby 
„Cyklopropojení centra s DOV” 
  
Usnesení číslo: 00471/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1319/2022/OI/VZ se zhotovitelem společností 
právnických osob „Společnost FIRESTA+EXCON - Cyklopropojení centra s DOV” -
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., IČO: 25317628, se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 
602 00 Brno a EXCON, a. s., IČO: 00506729, se sídlem Sokolovská 187/203, Vysočany, 
190 00 Praha 9 z důvodů dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a to dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu  

  
 

RM_M 31 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce k pozemkům v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00472/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o výpůjčce k pozemku a částem pozemků 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, 
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- 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, 

s vypůjčitelem: 
TROJHALÍ KAROLINA, zájmové sdružení právnických osob 
se sídlem K Trojhalí 3361/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO 72089237 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 32 
Návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2748/2021/ OI/VZ 
s firmou HSF System SK s. r. o. v rámci stavby „Sportovní hala Ostrava 
- Třebovice” 
  
Usnesení číslo: 00473/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2748/2021/OI/VZ ze dne 8. 12. 2021 
se zhotovitelem HSF System SK s. r. o., IČO 45412464, se sídlem Bytčianska 499/130, 010 03 
Žilina SK, který se uzavírá z důvodu víceprací a méněprací, které vznikly během realizace stavby 
„Sportovní hala Ostrava - Třebovice” dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 33 
Rozhodnutí o nepokračování ve vymáhání částky 1 599 Kč po spolku 
Akademické centrum studentských aktivit se sídlem Údolní 53, 602 00 
Brno, IČO: 26566958 
  
Usnesení číslo: 00474/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o nepokračování ve vymáhání částky 1 599 Kč po spolku Akademické centrum studentských 
aktivit se sídlem Údolní 53, 602 00 Brno, IČO: 26566958, dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu 
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RM_M 34 
Návrh na uzavření dodatku k projektové dokumentaci pro Revitalizaci 
Tylova sadu 
  
Usnesení číslo: 00475/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2067/2021/OI/VZ 
ze dne 18. 8. 2021 na zhotovení projektových dokumentací, plánu BOZP, výkon 
inženýrské činnosti, funkce koordinátora BOZP a autorský dozor pro stavbu „Revitalizace 
Tylova sadu“ se společností ATELIER 38 s. r. o., se sídlem Porážkova 1424/20, 
702 00 Ostrava, IČO: 25858343, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 35 
Návrh na záměr propachtovat pozemky v k. ú. Hošťálkovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00476/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o záměru města propachtovat nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostrava: 
pozemek  parc. č. 1014, ostatní plocha, manipulační plocha o celkové výměře 104 m2 

pozemek  parc. č. 1214/25, orná půda o celkové výměře 3.664 m2 

část pozemku parc. č. 1013, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1.105 m2 

část pozemku  parc. č. 1015, ostatní plocha o výměře 2.803 m2 

část pozemku parc. č. 1021/1, trvalý travní porost o výměře 31.722 m2 

část pozemku parc. č. 1189/4, orná půda o výměře 40.859 m2 

část pozemku  parc. č. 2143/7, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 5.265 m2 

část pozemku  parc. č. 2143/1, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 7.505 m2 

vše v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, dle katastrálního snímku, který je přílohou č. 1/1 
předloženého materiálu 
 a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 36 
Návrh na záměr města neprodat část pozemku v k. ú. Poruba a v k. ú. 
Poruba-sever, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00477/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část pozemku parc. č. 1801/1, o výměře cca 148 m2 v k. ú. 
Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřenou městskému 
obvodu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část pozemku parc. č. 3982/4 v k. ú. Poruba-sever, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému 
obvodu, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 25.01.2023
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 37 
Návrh na souhlas s umístěním vedení NN, VN včetně optiky a uzavření 
smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 
  
Usnesení číslo: 00478/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV včetně rozpojovací skříně 
v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 386 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3577/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
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v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro:  
  
ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 

v rámci stavby „Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, NNk” 
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 kabelového vedení NN 0,4 kV včetně rozpojovací skříně 
k pozemkům: 

parc. č. 386 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3577/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Moravská Ostrava, 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) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy: 

parc. č. 3634/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, pro:  
  
ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 

v rámci stavby „Ostrava, Stará Bělá, parc. č. 3634/39, NNv, NNk” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 5/2 předloženého materiálu 
za podmínky, že bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uvedená 
v bodě 4) tohoto usnesení 

  
4) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV k pozemku: 
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parc. č. 3634/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a. s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu  

  
5) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV včetně rozpojovací jistící skříně 
v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 907/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, pro:  
  
ČEZ Distribuce, a. s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 

v rámci stavby „Ostrava-Přívoz 25, příp. NNk” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 8/2 předloženého materiálu 
za podmínky, že bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uvedená 
v bodě 6) tohoto usnesení 

  
6) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV včetně rozpojovací jistící skříně 
k pozemku: 

p. p. č. 907/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Přívoz, 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. 9 předloženého materiálu  

  
7) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení 2xVN 22 kV včetně zařízení pro zajištění přenosu 
systémémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací , informační a telekomunikační techniky -
zemní optický kabel v přípoloži kabelového vedení distribuční sítě v pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy: 
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parc. č. 4685/1 - orná půda, 
parc. č. 4685/69 - orná půda, 
parc. č. 4685/71 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4685/72 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, pro:  
  
ČEZ Distribuce, a. s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 

v rámci stavby „Ostrava-Poruba 1643/28, DTS, VN, NN” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 11/2 předloženého materiálu 
za podmínky, že bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uvedená 
v bodě 8) tohoto usnesení 

  
8) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kV včetně zařízení pro zajištění 
přenosu systémémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací , informační a telekomunikační 
techniky - zemní optický kabel v přípoloži kabelového vedení distribuční 
sítě v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 4685/1 - orná půda, 
parc. č. 4685/69 - orná půda, 
parc. č. 4685/71 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 4685/72 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Pustkovec, 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. 12 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 38 
Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy –
iniciativa Status umělce na projekt Propojení světa kultury, umění 
a pohybu a uzavření dodatku ke smlouvě o partnerství mezi městem 
Ostrava a partnerem Cirkus trochu jinak, z. s. 
  
Usnesení číslo: 00479/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 09890/RM1822/154 
k usnesení č. 00367/RM2226/7 
  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 



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 34/48 
  

  změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy – iniciativa Status umělce, 
komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru od poskytovatele Ministerstvo kultury 
se sídlem Maltézské náměstí 471/1, Praha 1 - Malá Strana na projekt Propojení světa kultury, 
umění a pohybu, reg. č. 0213000131, č. j. MK 72882/2022 OUKKO dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o partnerství 2969/2022/ŠaV mezi statutárním městem 
Ostrava a partnerem Cirkus trochu jinak, z. s., k projektu „Propojení světa kultury, umění 
a pohybu“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy – odboru školství a vzdělávání 
zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) a bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, MBA, T: 31.12.2022
 vedoucí odboru školství a vzdělávání 
  

 
RM_M 39 
Schválení přípravy a podání žádosti o podporu z Ministerstva životního 
prostředí ČR, v rámci operačního programu životního prostředí 
pro projekt „Rekonstrukce zpevněných ploch, MŠ Bartovice“ 
  
Usnesení číslo: 00480/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s přípravou projektu a s podáním žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce zpevněných ploch, 
MŠ Bartovice“ z Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní 
prostředí, výzva č. 19, Opatření 1.3.4 Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci 
a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření 
na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci podzemních vod 

  
2) žádá 

  
městský obvod Radvanice a Bartovice 
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o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a s předložením žádosti o dotaci 
a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení, v souladu s podmínkami 
Operačního programu Životní prostředí, výzva č. 19, Opatření 1.3.4 Realizace opatření 
ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití; 
realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci podzemních 
vod, v případě, že rada městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené 
v bodě 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Aleš Boháč, MBA, T: 31.03.2023
 starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice 
  

 
RM_M 40 
Návrh na uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o nájmu v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00481/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o nájmu ev. č. 2636/2017/MJ ze dne 
30.08.2017, ve znění dodatků č. 1 až č. 9, 

s nájemcem Černá louka s. r. o., IČO: 26879280, se sídlem Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 41 
Projednání návrhů usnesení Správní rady spolku Řemeslný inkubátor 
Ostrava z. s. 
  
Usnesení číslo: 00482/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se schválením plánu činností a rozpočtu spolku řemeslný 
inkubátor Ostrava z. s. na rok 2023 dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 
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2) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s ročními členskými příspěvky na rok 2023 pro statutární 
město Ostrava ve výši 4 750 000,00 Kč, pro Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu 
ve výši 100 000,00 Kč a se splatností těchto příspěvků ke dni 1. 2. 2023 

  
3) bere na vědomí 

  
na straně statutárního města Ostravy informaci o probíhajícím výběrovém řízení na zpracování 
projektové dokumentace pro stavební povolení u objektu Hlubinská 1183, 702 00, Ostrava -
Moravská Ostrava dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 42 
Návrh na souhlas s trvalým odnětím pozemků v k. ú. Hošťálkovice, 
obec Ostrava a části pozemku v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 00483/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s trvalým odnětím pozemků v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, a to: 
- parc. č. 428 - zahrada 
- parc. č. 447 - zahrada 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, správa svěřena městskému obvodu Hošťálkovice 

ze zemědělského půdního fondu 

pro stavbu „Rozšíření parkovacího stání pro osobní automobily” 

pro investora: 
Statutární město Ostrava, městský obvod Hošťálkovice 
se sídlem Rynky 277, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava 
IČO 00845451 

dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu  

  
2) souhlasí 

  
s trvalým odnětím části pozemku parc. č. 199 - zahrada o výměře 134 m2 v k. ú. Polanka 
nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, správa svěřena městskému 
obvodu Polanka nad Odrou 
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ze zemědělského půdního fondu 

pro stavbu „Stavební úprava víceúčelového objektu č. p. 863” 

pro investora: 
Statutární město Ostrava, městský obvod Polanka nad Odrou, 
se sídlem 1. května 330/160, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava 
IČO 00845451 

dle přílohy č. 2/1 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 43 
Přijetí finančního daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 
a do Fondu životního prostředí od společnosti Recovera Využití 
zdrojů a. s. 
  
Usnesení číslo: 00484/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
na straně obdarovaného o přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené 
znečištěním ovzduší ve výši 150 000,- Kč od právnické osoby Recovera Využití zdrojů a. s.,
se sídlem: Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 25638955, dle důvodové 
zprávy a o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 44 
„Odkanalizování Heřmanic, spádové oblasti ul. Vrbická - Záblatská”, 
návrh na uzavření Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo č. 0696/2020/OI/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 00485/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo č. 0696/2020/OI/VZKÚ na realizaci stavby 
„Odkanalizování Heřmanic, spádové oblasti ul. Vrbická-Záblatská” mezi smluvními stranami 
Českou republikou - Ministerstvem financí, Letenská 15, 118 10 Praha, IČO 00006947, 
a Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451, na straně 
jedné (objednatel) a společností HYDROSPOR spol. s r. o., Úprkova 3, 702 00 Ostrava,  
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IČO 47666374, na straně druhé (zhotovitel), kterým se upravuje cena za realizaci díla ve výši 
87.658.002,30 bez DPH na cenu 89.692.682,95 Kč bez DPH, a to z důvodu významné změny 
okolností – podstatného růstu cen v rámci stavby „Odkanalizování Heřmanic, spádové oblasti 
ul. Vrbická-Záblatská”, dle důvodové zprávy a přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 45 
Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci 
  
Usnesení číslo: 00486/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 00018/RM2226/1 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava 
(reg. č. CZ.03.02.01/00/22_007/0000081) mezi statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, 
se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30   Ostrava a společností Heimstaden Czech s. r. o., 
IČO 05253268,  se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava dle důvodové 
zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 46 
Návrh na skončení nájemní smlouvy ev. č. 2789/2017/MJ dohodou 
  
Usnesení číslo: 00487/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele skončit nájemní smlouvu ev. č. 2789/2017/MJ ze dne 15. 9. 2017, 
jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 1372/1, ostatní plocha, jiná plocha, 
o výměře 20 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, uzavřenou s nájemcem 

Lukášem Sargankem, DiS., IČO: 06016502, se sídlem U Zborůvky 445/3a, 736 01 Havířov -
Bludov, 

dohodou k datu 31.12. 2022, 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého materiálu s úpravou 
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RM_M 47 
Návrh na pověření Městského ateliéru prostorového plánování 
a architektury, p. o., pořízením Ostravských stavebních předpisů 
  
Usnesení číslo: 00488/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) pověřuje 

  
Městský ateliér prostorového plánování a architektury, p. o., 
pořízením Ostravských stavebních předpisů 

  
 

RM_M 48 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku ve vlastnictví 
SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy se společností PROFO 
MONOLITY, s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 00489/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s umístěním  plynovodní přípojky do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 414/24 - ostatní plocha, jiná plocha, 
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

pro: 

PROFO MONOLITY, s. r. o. 
se sídlem: Orlovská 978/22, Muglinov, 712 00 Ostrava 
IČO: 26868644 

v rámci stavby „Plynofikace objektu Ostrava - Muglinov parc. č. st. 97/2, st. 1756” dle zákresu 
v katastrální mapě, která je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě -
plynovodní přípojky v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 
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p. p. č. 414/24 - ostatní plocha, jiná plocha, 
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

PROFO MONOLITY, s. r. o. 
se sídlem: Orlovská 978/22, Muglinov, 712 00 Ostrava 
IČO: 26868644 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 
o uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, p. p. č. 414/24, ost. plocha - jiná plocha, o výměře 2,10 m2, v k. ú. Muglinov, 
obec Ostrava (ul. Betonářská) 
se společností 
PROFO MONOLITY, s. r. o. 
se sídlem: Orlovská 978/22, Muglinov, 712 00 Ostrava 
IČO: 26868644 
za účelem vybudování a provozování plynovodní přípojky v rámci realizace stavby „Plynofikace 
objektu Ostrava - Muglinov parc. č. st. 97/2, st. 1756”, 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 49 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
pro oprávněného OVANET a. s. 
  
Usnesení číslo: 00490/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti zřízení a provozování podzemního 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

- parc. č. 1071/18 - ostatní plocha, jiná plocha, 
- parc. č. 1071/56 - ostatní plocha, jiná plocha, 
- parc. č. 1073/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  
v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, s oprávněným: 

OVANET a. s. 
se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 25857568 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  
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RM_M 50 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o podnájmu parkovacího 
místa ev. č. 2857/2018/MJ 
  
Usnesení číslo: 00491/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
na straně podnájemce uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o podnájmu parkovacího místa 
ev. č. 2857/2018/MJ ze dne 26. 7. 2018, jejímž předmětem je podnájem parkovacího místa č. 50 
o výměře 12,5 m2 na pozemku parc. č. 1496/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví společnosti Z + M PROPERTY, IČO: 29381967, se sídlem 
Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, uzavřenou se společností 

Z + M Partner, spol. s. r. o., IČO: 26843935, se sídlem Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 
702 00, Ostrava,  

z důvodu změny čl. III. odst. 1. předmětné podnájemní smlouvy, 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 51 
Podpisový řád 
  
Usnesení číslo: 00492/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) vydává 

  
Podpisový řád ve znění dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 52 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených 
městskému obvodu 
  
Usnesení číslo: 00493/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) nevydává 
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- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (9), písm. u) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k pronájmu: 
• částí pozemků parc. č. 742 a parc. č. 95/1 za účelem umístění plakátovacího sloupu, části 
pozemku parc. č. 17/123 za účelem umístění plakátovací informační tabule a pozemků 
parc. č. 1026 a parc. č. 1027 za účelem umístění reklamní plochy na vnitřní stěně přístřešků 
MHD vše v k. ú. Michálkovice, pro městský obvod Michálkovice 
  

  
2) schvaluje 

  
text odpovědi městskému obvodu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 53 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených 
obvodu 
  
Usnesení číslo: 00494/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) nevydává 

  
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (9), písm. u) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k pronájmu: 

• částí pozemků parc. č. 1428/1, parc. č. 2359/3, parc. č. 2409/1, parc. č. 2568/1, 
parc. č. 3710 a parc. č. 1902/1, vše v k. ú. Moravská Ostrava, za účelem 
umístění a provozování neosvětlených velkoplošných reklamních panelů, částí pozemků 
parc. č. 672/1, parc. č. 974/3, parc. č. 980/2, parc. č. 2359/3, parc. č. 2409/1, parc. č. 2922/1, 
parc. č. 3584/1 vše v k. ú. Moravská Ostrava a části pozemku p.č.st. 369 v k. ú. Přívoz, 
za účelem umístění a provozování čekáren MHD se zabudovanými osvětlenými 
reklamními vitrínami, pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

  
2) schvaluje 

  
text odpovědi městskému obvodu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 54 
Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy pro společnost GEOtest, a. s. 
  
Usnesení číslo: 00495/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
se vstupem na pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1519/40 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 1961/1 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 1965/2 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 1967/2 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 
parc. č. 1968/1 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, 
parc. č. 1969/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 2407/1 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 2451/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 2452 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 2468/34 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 2468/37 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 2620/98 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
všechny v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

za účelem provedení podrobného geotechnického průzkumu včetně realizace průzkumných sond 
v rámci stavby „366 - I/56 Ostrava - prodloužená Místecká, III. stavba, podrobný geotechnický 
průzkum” pro: 

GEOtest, a. s. 
se sídlem Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno 
IČO 463 44 942 

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

  
 

RM_M 55 
Návrh na schválení Dodatku č. 2 k Zásadám pro stanovení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene - služebnosti k nemovitostem ve vlastnictví 
SMO pro ČEZ Distribuce, a. s. 
  
Usnesení číslo: 00496/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
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  a) Dodatek č. 2 k  Zásadám pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene - služebností 
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy dotčeným stavbami inženýrských sítí 
pro ČEZ Distribuce, a. s., s účinností od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

b)  Dodatek č. 2 k Zásadám pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene - služebností 
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy zatíženým stavbami a právy jiných osob 
pro ČEZ Distribuce, a. s., s účinností od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 56 
Žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje 
o odstranění části plynovodního potrubí v areálu bývalých kasáren 
Hranečník 
  
Usnesení číslo: 00497/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 

  
s odstraněním části stavby - plynovodního potrubí v délce 34 m ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, umístěné na pozemcích parc. č. 4168/2 a parc. č. 4168/50, oba  v k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava, v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 předloženého materiálu, a to v rámci realizace 
stavby „Technická a výcviková základna Hranečník - garáže HZS”, kterou si zajišťuje 
a financuje 

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 40, 
700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 70884561  

  
 

RM_M 57 
Návrh na zřízení věcného břemene a návrh na uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti pro oprávněné manželé Š. 
  
Usnesení číslo: 00498/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

    
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
– kanalizační přípojky, uložené v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 
  
- parc. č. 2268/4 v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 
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s oprávněnými: 
  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxx 
oba xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 58 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě v k. ú. Mošnov, 
obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 00499/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
na straně propachtovatele uzavřít dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě ev. č. 0848/2022/MJ 
ze dne 02.03.2022, 

s pachtýřem: 
Družstvo vlastníků Polanka nad Odrou 
se sídlem K Vydralinám 114/5, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava 
IČO: 13644009 
DIČ: CZ13644009 

ve znění dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

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

  
 

RM_M 59 
Nařízení města č.../2022, kterým se mění a doplňuje Nařízení 
města č. 8/2022, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují 
na území města oblasti s placeným stáním 
  
Usnesení číslo: 00500/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 
  
1) vydává 

  
Nařízení města č.../2022, kterým se mění a doplňuje Nařízení města č. 8/2022, 
kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním 
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2) stanovuje 

  
že spolu s primátorem podepíše nařízení města uvedené v bodě 1) tohoto usnesení náměstek 
primátora Mgr. Jan Dohnal 

  
 

RM_MZP 1 
Pověření v trestním řízení 
  
Usnesení číslo: 00501/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
92 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 

  
informaci o trestním řízení dosud vedeném Policií České republiky, Krajským 
ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, odborem hospodářské kriminality, 
pod sp. zn. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kde statutární město Ostrava vystupuje
jako poškozený, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ruší 

  
bod 3) usnesení rady města č. 06933/RM1822/106 ze dne 15.06.2021 

  
3) pověřuje 

  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx, zaměstnance zařazené do Magistrátu města Ostravy, zastupováním 
statutárního města Ostrava jako poškozeného dle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to v trestní věci dosud vedené Policií České 
republiky, Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
a to ve všech stádiích trestního řízení, přičemž každý je oprávněn zastupovat samostatně 

  
 

RM_VZ 1 
VZMR Technická podpora serverů HP - smlouva se spol. Proact Czech 
Republic, s. r. o. 
  
Usnesení číslo: 00502/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o poskytování služeb technické 
podpory se spol. Proact Czech Republic, s. r. o., se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 
149 00 Praha 4, IČO:24799629, za cenu nejvýše přípustnou 598 000,- Kč bez DPH 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 2 
Objednávka na nákup 20 kusů switchů Catalyst 
  
Usnesení číslo: 00503/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky na nákup 20 kusů switchů 
Catalyst C1000-8P-E-2G-L za celkovou cenu 197 800,00 Kč bez DPH vůči společnosti KompIT, 
s. r. o., se sídlem Ostravská 738/4, Fryštát, 733 01 Karviná, IČO: 08581690, dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

  
2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
podepsat objednávku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 30.12.2022
 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Obslužná a dozorovací činnost předávací stanice tepla 
a tlakově závislých stanic”, poř. č. 234/2022 
  
Usnesení číslo: 00504/RM2226/9 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na provádění 
obslužné a dozorovací činnosti předávací stanice tepla a tlakově závislých stanic dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu, se společností: 
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Veolia Energie ČR, a. s. 
se sídlem: 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava 
IČO: 45193410 

za jednotkovou cenu uvedenou v předloženém materiálu 

 

 


