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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 26.11.2019  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

02683/RM1822/40 RM_M 0 Schválení programu 40. schůze rady města konané 
dne 26.11.2019 

35 

02684/RM1822/40 RM_M 12 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty RNDr. Jiřiny 
Kábrtové, ředitelky Ostravského muzea, p. o., 
do SRN (Drážďany) ve dnech 24.-27.10.2019 

42 

02685/RM1822/40 RM_M 69 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana Jiřího 
Nekvasila, ředitele Národního divadla 
moravskoslezského, p. o., do Francie (Štrasburk) 
a SRN (Karlsruhe) ve dnech 23.-28.10.2019 

42 

02686/RM1822/40 RM_M 46 Schválení Rozhodnutí o podpoře kinematografie 
pro projekt „Obnova digitální promítací 
technologie Minikina kavárna” ze Státního fondu 
kinematografie 

50 

02687/RM1822/40 RM_M 8 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc 
říjen 2019 

25 

02688/RM1822/40 RM_M 47 Návrh dodatku č. 7 ke smlouvě 
č. 0039/2017/MP/LPO o poskytování služeb 
elektronických komunikací 

25 

02689/RM1822/40 RM_M 71 Návrh na prodej přebytečného majetku statutárního 
města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 
a uzavření kupní smlouvy 

25 

02690/RM1822/40 RM_M 5 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 se Židovskou obcí 
v Ostravě k darovací smlouvě ev. č. 2787/2019/KP 

01 

02691/RM1822/40 RM_M 9 Objednávka vstupenek a rautu na Novoroční 
koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava, 
který se koná 9. 1. 2020 v prostorách Domu kultury 
města Ostravy 

01 

02692/RM1822/40 RM_M 49 Návrh na udělení Ceny města Ostravy 
in memoriam 

01 

02693/RM1822/40 RM_M 13 Předkupní právo dle stavebního zákona, žádost 
o náhradu škody 

28 

02694/RM1822/40 RM_M 50 Odvolání vůči Rozsudku Okresního soudu 
v Ostravě - o určení vlastnického práva 

28 

02695/RM1822/40 RM_M 72 Návrh programu 11. zasedání zastupitelstva města, 
které se bude konat dne 11. prosince 2019 

28 

02696/RM1822/40 RM_M 10 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele 
s nabytím daru do vlastnictví právnické osoby 
Městský ateliér prostorového plánování 
a architektury, příspěvková organizace, 
IČO  08230404,se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

38 

02697/RM1822/40 RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Propagační předměty k projektu 
Clairo II.“, poř č. 201/2019 

38 
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02698/RM1822/40 RM_M 1 Návrh na záměr města prodat pozemek a návrh 
na záměr města neprodat část pozemku, vše v k. ú. 
Přívoz, obec Ostrava 

08 

02699/RM1822/40 RM_M 2 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. 
Svinov a návrh na záměr města směnit nemovité 
věci v k. ú. Svinov, vše obec Ostrava 

08 

02700/RM1822/40 RM_M 11 Návrh bezúplatně nabýt části pozemku parc. č. 419 
v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava 

08 

02701/RM1822/40 RM_M 16 Návrh bezúplatně nabýt nemovitou věc v k. ú. 
Přívoz, obec Ostrava, návrh koupit část nemovité 
věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

02702/RM1822/40 RM_M 20 Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Svinov, obec 
Ostrava 

08 

02703/RM1822/40 RM_M 26 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti pro Moravskoslezský kraj 

08 

02704/RM1822/40 RM_M 29 Návrh na uzavření smlouvy o podmínkách 
napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí 
nájemní 

08 

02705/RM1822/40 RM_M 30 Návrh na souhlas s realizací projektu „Úprava 
Podleského potoka, odvodnění v Ostravě - 
Bartovicích”, návrh na předchozí souhlas 
s prodejem pozemků městským obvodem O.-Jih 

08 

02706/RM1822/40 RM_M 32 Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Petřkovice 
u Ostravy, obec Ostrava, návrh koupit část 
nemovité věci v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava 

08 

02707/RM1822/40 RM_M 35 Návrh na souhlas s umístěním kabelového vedení 
NN včetně optické infrastruktury a rozpojovací 
skříně a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene k pozemkům 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 

08 

02708/RM1822/40 RM_M 36 Návrh na záměr města prodat pozemky 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. 
Hrušov, obec Ostrava, vyhradit si právo 
rozhodnout o prodeji pozemku v k. ú. Hrušov, obec 
Ostrava 

08 

02709/RM1822/40 RM_M 37 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

02710/RM1822/40 RM_M 38 Návrh na záměr města neprodat pozemky 
a na záměr města prodat pozemky, vše v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 
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02711/RM1822/40 RM_M 39 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 
v bytovém domě na ul. Pobialova 875/8, 
Ostrava-Moravská Ostrava. Návrh na uzavření 
nájemní smlouvy na byt č. 2 v bytovém domě 
na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les. 
Návrh na uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě 
ev. č. 3638/2017/MJ 

08 

02712/RM1822/40 RM_M 40 Návrh směnit nemovité věci s Dopravním 
podnikem Ostrava, a.s., návrh svěřit nemovité věci 
v k. ú. Vítkovice městskému obvodu Vítkovice, 
návrh uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě 

08 

02713/RM1822/40 RM_M 41 Návrh svěřit pozemky v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec 
Ostrava, městskému obvodu Vítkovice (areál 
Ostravské univerzity Ostrava-Zábřeh) 

08 

02714/RM1822/40 RM_M 42 Návrh na svěření nemovitých věcí v k. ú. 
Michálkovice, obec Ostrava, městskému obvodu 
Michálkovice 

08 

02715/RM1822/40 RM_M 43 Návrh uzavřít darovací smlouvu a smlouvu 
o zřízení služebnosti s Ing. M.M. a Ing. I.M. 

08 

02716/RM1822/40 RM_M 44 Návrh na záměr města změnit smlouvu o výpůjčce 
ev. č. 2536/2018/MJ ze dne 21. 6. 2018 

08 

02717/RM1822/40 RM_M 45 Žádost společnosti ALAGAS, s.r.o. na změnu 
smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 01/2006 
ve znění dodatku č. 1 - č. 6 

08 

02718/RM1822/40 RM_M 51 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv 
o zřízení služebností pro fyzické osoby 
a pro Národní zemědělské muzeum, s. p. o. 

08 

02719/RM1822/40 RM_M 52 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí 
do pozemků ve vlastnictví SMO a návrh 
na uzavření smluv o budoucích smlouvách 
o zřízení věcných břemen pro společnost GasNet, 
s.r.o. 

08 

02720/RM1822/40 RM_M 53 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti a návrh na uzavření smlouvy 
o výpůjčce k částem pozemku v k. ú. Vřesina 
u Bílovce, obec Vřesina s obcí Vřesina. Návrh 
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy 
na část pozemku v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 
s fyzickými osobami. 

08 

02721/RM1822/40 RM_M 62 Návrh na záměr města pronajmout část prostoru 
v budově bez čp/če, výroba, jenž je součástí 
pozemku p. č. st. 170/1 k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

08 

02722/RM1822/40 RM_M 63 Návrh na souhlas vlastníka pozemků s doplněním 
stavebních objektů v rámci stavby „Silnice I/58 
Mošnov - obchvat - doplnění chodníku a veřejného 
osvětlení” pro společnost ŘSD ČR 

08 
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02723/RM1822/40 RM_M 67 Návrh změnit nájemní smlouvu 
ev.  č. 2341/2019/MJ ze dne 22. 7. 2019 na část 
pozemků v k. ú. Hrušov, obec Ostrava s H - zone, 
s.r.o. Návrh na záměr pronájmu části nemovitostí 
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, v k. ú. Kunčice 
nad Ostravicí, obec Ostrava a v k. ú. Hrabůvka, 
obec Ostrava. 

08 

02724/RM1822/40 RM_M 70 Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Poruba-sever, 
návrh svěřit nemovitou věc v k. ú. Poruba-sever 
městskému obvodu Poruba, vše obec Ostrava 
a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti 

08 

02725/RM1822/40 RM_M 77 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků 
v k. ú. Mošnov, obec Mošnov a v k. ú. Zábřeh 
nad Odrou, obec Ostrava 

08 

02726/RM1822/40 RM_M 81 Návrh na souhlas s umístěním zpevněných ploch 
a inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, návrh na uzavření 
smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebností 
a návrh na uzavření nájemních smluv s fyzickými 
osobami 

08 

02727/RM1822/40 RM_M 22 Návrh na odpis 29 pohledávek statutárního města 
Ostravy 

07 

02728/RM1822/40 RM_M 73 Úprava rozpočtu 07 
02729/RM1822/40 RM_M 74 Úprava rozpočtu výdajů roku 2019 ve vztahu 

k očekávané skutečnosti čerpání rozpočtu 
k 31. 12. 2019 a zapojení příjmů z dividend 
za rok 2018 

07 

02730/RM1822/40 RM_M 75 Vázání rozpočtu výdajů roku 2019 k převodu 
do rozpočtu roku 2020 

07 

02731/RM1822/40 RM_M 76 Návrh rozpočtu statutárního města Ostravy 
na rok 2020 (bez rozpočtů městských obvodů) 

07 

02732/RM1822/40 RM_M 21 Návrh na přivlastnění opuštěných movitých věcí 
a jejich následná ekologická likvidace 

07 

02733/RM1822/40 RM_M 28 Schválení přijetí dotace k projektu „M - Ostrava - 
Sportovní hala v Krásném Poli”, 
i. č. 133D531009406, v rámci dotačního programu 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – 
Podpora materiálně technické základny sportu 
2017 až 2024 

91 

02734/RM1822/40 RM_M 31 Zapojení statutárního města Ostravy do projektu 
„Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků 
pro zvládání problémového chování žáků“ v rámci 
výzvy č. 02_19_077, jako partnera bez finančního 
příspěvku. Předkladatelem a nositelem projektu 
je Ostravská univerzita 

91 
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02735/RM1822/40 RM_M 34 Zapojení statutárního města Ostravy do výzvy 
pro zapojení samospráv do česko-slovenské fáze 
projektu Europe Goes Local 2020 (podpora práce 
s mládeží na úrovni samospráv) 

91 

02736/RM1822/40 RM_M 54 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 7/2018, kterou se stanoví 
školské obvody základních škol zřízených 
zastupitelstvy městských obvodů statutárního 
města Ostravy, ve znění obecně závazné vyhlášky 
č. 2/2019 

91 

02737/RM1822/40 RM_VZ 4 Veřejná zakázka „Výuka dětí ostravských MŠ a ZŠ 
přírodovědných a technických oborů”, 
poř. č. 191/2019 

91 

02738/RM1822/40 RM_M 64 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 
Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, 
se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - 
Moravská Ostrava 

41 

02739/RM1822/40 RM_M 65 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 
do  vlastnictví právnické osoby Domov Magnolie, 
Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 
IČO 70631859, se sídlem Sirotčí 474/56, 703 00 
Ostrava - Vítkovice 

40 

02740/RM1822/40 RM_M 58 Úprava zřizovací listiny právnické osoby 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 
postižením Ostrava, příspěvková organizace 

86 

02741/RM1822/40 RM_M 59 Přijetí dotace na projekt Ostrava - Modernizace 
městského kamerového systému 2019 v rámci 
Programu prevence kriminality na místní úrovni 
pro rok 2019 

86 

02742/RM1822/40 RM_M 60 Návrh na zapojení statutárního města Ostravy 
jako partnera do projektu „Podpora preventivních 
programů v Ostravě” 

86 

02743/RM1822/40 RM_M 66 Návrh na poskytnutí a změnu účelu a podmínek 
čerpání již poskytnutých investičních a účelových 
neinvestičních příspěvků příspěvkovým 
organizacím v oblasti sociální péče 

86 

02744/RM1822/40 RM_VZ 3 Koncese malého rozsahu „Bikesharing v Ostravě”, 
poř. č. 183/2019 

38 

02745/RM1822/40 RM_M 6 Návrh na uzavření plné moci pro výkon inženýrské 
činnosti k projektu „Svinovský park” 

80 

02746/RM1822/40 RM_M 18 Přijetí finančního daru do Fondu pro děti ohrožené 
znečištěním ovzduší od společnosti BorsodChem 
MCHZ, s.r.o. 

80 

02747/RM1822/40 RM_M 19 Žádost městského obvodu Nová Ves o převod 
nedočerpaných prostředků z realizace projektu 
„Sadové úpravy hráze na pozemku parc. č. 168/13, 
k. ú. Nová Ves u Ostravy - severní část” 

80 
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02748/RM1822/40 RM_M 57 Provádění mýtních úmyslných těžeb v lesích 
v majetku statutárního města Ostravy 

80 

02749/RM1822/40 RM_M 84 Informace o určení ceny vodného a stočného 
pro rok 2020 pro vodohospodářský majetek města 
provozovaný společností Ostravské vodárny 
a kanalizace a.s. 

80 

02750/RM1822/40 RM_M 7 Smlouva o poskytování spisové služby eSpis LITE 
se společností Domov pro seniory Kamenec, 
Slezská Ostrava, příspěvková organizace 

83 

02751/RM1822/40 RM_M 68 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služby 
elektronických komunikací - kamerový systém 
společnosti Čtyřlístek - centrum pro osoby 
se zdravotním postižením Ostrava, p. o. 

83 

02752/RM1822/40 RM_M 80 Návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování 
služeb outsourcingu informačních technologií 
uzavřené se společností OVANET, a.s. 

83 

02753/RM1822/40 RM_VZ 1 Objednávka technické podpory 200 licencí 
FourJSGenero od společnosti VERA, spol. s r. o. 

83 

02754/RM1822/40 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Obnova Front-end SAN 
infrastruktury datového úložiště”, poř. č. 164/2019 

83 

02755/RM1822/40 RM_M 15 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 
na  realizaci stavby “ÚČOV rekonstrukce 
výměníků kalu” 

05 

02756/RM1822/40 RM_M 24 Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 
č. 0670//2019/OI/VZKÚ ze dne 13.03.2019 
na realizaci stavby „Rekonstrukce křižovatky 
č. 1021 Českobratrská x Sokolská třída”, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

05 

02757/RM1822/40 RM_M 25 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 141/2019/OI/VZKÚ ze dne 24.04.2019 
ke stavbě „Spojovací mosty, sloupy a překlady - 
MNO, H1, H2, H3” 

05 

02758/RM1822/40 RM_M 27 Návrh na uzavření „Smluv o zřízení služebností” 
v souvislosti se stavbou „Kanalizace Folvarek, 
II. etapa” 

05 

02759/RM1822/40 RM_M 48 Návrh na uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene - služebnosti” 
a „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene” v souvislosti se stavbou „Přednádraží 
Ostrava - Přívoz, prodloužená ul. Skladištní” 
zahrnutou do kapitálového rozpočtu statutárního 
města Ostravy 

05 

02760/RM1822/40 RM_M 61 Návrh na uzavření Smlouvy v souvislosti 
se stavbami „Demolice objektů kolem bývalé 
Vojanky” 

05 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 8/91 
  

02761/RM1822/40 RM_M 78 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
a příkazní akce „Okružní křižovatka O.-Poruba, 
ul. Francouzská - Jilemnického náměstí ( PD + AD 
+ IČ ) 

05 

02762/RM1822/40 RM_M 79 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 2578/2010/OI/LPO ze dne 20.10.2010 ke stavbě 
„Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá - 
II. etapa” v k. ú. Nová Bělá 

05 

02763/RM1822/40 RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Plošná kanalizace Polanka 
nad Odrou 4. etapa, část I”, poř. č. 207/2019 

05 

02764/RM1822/40 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Parkovací dům u krajského 
úřadu - PD”, poř. č. 216/2019 

05 

02765/RM1822/40 RM_VZ 8 Veřejná zakázka „Odstranění tramvajové smyčky 
Ostrava - Výstaviště, ETAPA 1”, poř. č. 206/2019 

05 

02766/RM1822/40 RM_VZ 9 Veřejná zakázka „Odstranění tramvajové smyčky 
Ostrava - Výstaviště, ETAPA 2”, poř. č. 188/2019 

05 

02767/RM1822/40 RM_M 23 Oznámení o zahájení projednání Návrhu zprávy 
o uplatňování Územního plánu Paskova 

89 

02768/RM1822/40 RM_M 82 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 
do majetku města 

89 

02769/RM1822/40 RM_M 17 Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o digitalizaci 
s  Moravskoslezskou vědeckou knihovnou 

26 

02770/RM1822/40 RM_MZP 1 Návrh na jmenování vedoucího odboru 
hospodářské správy Magistrátu města Ostravy 

36 

02771/RM1822/40 RM_M 55 Návrh ceny vodného a stočného pro konečného 
odběratele v průmyslové zóně Mošnov 
pro rok 2020 

84 

02772/RM1822/40 RM_M 3 Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 84 
02773/RM1822/40 RM_M 4 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 

uměleckých děl 
84 

02774/RM1822/40 RM_M 14 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce výpočetní 
techniky 

84 

02775/RM1822/40 RM_M 56 Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu 
v Ostravě 

21 

02776/RM1822/40 RM_M 83 Směrnice upravující postup při poskytování 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů 

21 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_M 33 Udělení předchozího souhlasu organizaci PLATO 
Ostrava, p.o., s nabytím movitých věcí 

42 
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RM_M 0 
Schválení programu 40. sch ůze rady m ěsta konané dne 26.11.2019 
  
Usnesení číslo: 02683/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 40. schůze rady města konané dne 26.11.2019 

  
 

RM_M 12 
Zpráva ze zahrani ční pracovní cesty RNDr. Ji řiny Kábrtové, ředitelky 
Ostravského muzea, p. o., do SRN (Dráž ďany) ve dnech 24.-27.10.2019 
  
Usnesení číslo: 02684/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 02369/RM1822/35 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty RNDr. Jiřiny Kábrtové, ředitelky Ostravského muzea, p. o., 
do SRN (Drážďany) ve dnech 24.-27.10.2019  

  
 

RM_M 69 
Zpráva ze zahrani ční pracovní cesty pana Ji řího Nekvasila, ředitele 
Národního divadla moravskoslezského, p. o., do Fran cie (Štrasburk) 
a SRN (Karlsruhe) ve dnech 23.-28.10.2019 
  
Usnesení číslo: 02685/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 02368/RM1822/35 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

zprávu ze zahraniční pracovní cesty pana Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla 
moravskoslezského, p. o., do Francie (Štrasburk) a SRN (Karlsruhe) ve dnech 23.-28.10.2019 
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RM_M 46 
Schválení Rozhodnutí o podpo ře kinematografie pro projekt „Obnova 
digitální promítací technologie Minikina kavárna” z e Státního fondu 
kinematografie 
  
Usnesení číslo: 02686/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 01140/RM1822/19 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s přijetím podpory ze Státního fondu kinematografie pro projekt „Obnova digitální promítací 
technologie Minikina kavárna” dle podmínek poskytovatele podpory, kterým je Státní fond 
kinematografie, se sídlem Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, 
IČO: 01454455, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu za podmínky souhlasu zastupitelstva 
města s podmínkami udržitelnosti projektu uvedenými v čl. 6.5. Rozhodnutí o podpoře 
kinematografie v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu uvedenými v čl. 6.5. Rozhodnutí o podpoře 
kinematografie v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
3) žádá 
  

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 30.06.2020
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 11.12.2019
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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RM_M 8 
Zpráva o činnosti M ěstské policie Ostrava za m ěsíc říjen 2019 
  
Usnesení číslo: 02687/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc říjen 2019 

  
 

RM_M 47 
Návrh dodatku č. 7 ke smlouv ě č. 0039/2017/MP/LPO o poskytování 
služeb elektronických komunikací 
  
Usnesení číslo: 02688/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě ev. č. 0039/2017/MP/LPO o poskytování služeb 
elektronických komunikací mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 
729 30  Ostrava, IČO: 00845451, a společnosti OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 
Ostrava-Přívoz, IČO: 25857568, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 71 
Návrh na prodej p řebyte čného majetku statutárního m ěsta Ostravy 
v užívání M ěstské policie Ostrava a uzav ření kupní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 02689/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

prodat  koně panu Radoslavovi  Dobrovskému, IČO: 72018691, Pod Poštou č. p. 706, 696 06 
Vacenovice, a to: 

a) Sacramoso Rosaria XL V-38, narozen 26.05.2001,  odhadní cena uvedená 
ve znaleckém posudku č. 40/4/19 ze dne 17.10.2019 vypracovaném Ing. Milanem Theimerem, 
znalcem v oboru Zemědělství, ekonomiky, specializace živočišné výroby, chov koní, ceny 
a odhady koní činí 15.000,- Kč včetně DPH 
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b) Romke Enante IX-7,narozen 18.05.2005, odhadní cena uvedená ve znaleckém posudku 
č. 40/4/19 ze dne 17.10.2019 vypracovaném Ing. Milanem Theimerem, znalcem v oboru 
Zemědělství, ekonomiky, specializace živočišné výroby, chov koní, ceny a odhady koní činí 
12.000,- Kč včetně DPH 

a uzavřít kupní smlouvu obsahující dohodu o započtení dle přílohy č. 1  předloženého materiálu 
s výše uvedeným kupujícím  

  
2) rozhodla 
  

koupit koně od pana Radoslava Dobrovského, IČO: 72018961, Pod Poštou č. p. 706, 696 06 
Vacenovice, a to: 

a) Sacramoso Isca XIII-3, nar. 09.04.2014 

b) Sacramoso Sabrina XIII-37, nar. 09.06.2014 

Kupní  cena činí za oba koně celkem 217 800,-Kč 

a uzavřít kupní smlouvu  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 5 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 se Židovskou obcí v Ostrav ě k darovací 
smlouv ě ev. č. 2787/2019/KP 
  
Usnesení číslo: 02690/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
01 

  
k usnesení č. 01763/RM1822/27 
k usnesení č. 0437/ZM1822/8 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o schválení a uzavření Dodatku č. 1 k darovací smlouvě ev. č. 2787/2019/KP 
uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a Židovskou obcí v Ostravě se sídlem 
Tovární 732/15, 709 00, Ostrava-Mariánské Hory, IČO 00562602, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 
  primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 11.12.2019
 vedoucí odboru kancelář primátora 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 13/91 
  

RM_M 9 
Objednávka vstupenek a rautu na Novoro ční koncert Janá čkovy 
filharmonie Ostrava, který se koná 9. 1. 2020 v pro storách Domu kultury 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02691/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

vystavení objednávky na vstupenky pro hosty statutárního města Ostravy na Novoroční koncert 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, který se koná 9. 1. 2020 v Domě kultury města Ostravy, 
u společnosti Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 
tř. 28. října 124, 702 00  Ostrava, IČO 00373222, v rozsahu dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu 

  
2) schvaluje 
  

vystavení objednávky na zajištění rautu pro hosty Novoročního koncertu Janáčkovy filharmonie 
Ostrava, který se koná 9. 1. 2020 v Domě kultury města Ostravy, u společnosti GOLIS, 
spol. s .r. o., se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 702 00  Ostrava, IČO 25832484, v rozsahu 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
3) pověřuje 
  

vedoucího odboru kancelář primátora 
učiněním všech úkonů potřebných  k zajištění bodů 1) a 2) tohoto usnesení a k podpisu
objednávek dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 06.01.2020
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_M 49 
Návrh na ud ělení Ceny m ěsta Ostravy in memoriam 
  
Usnesení číslo: 02692/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
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udělit Cenu města Ostravy in memoriam Ing. Hugo Mandovskému, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

poskytnout dar ve výši 100 tis. Kč manželce Ing. Huga Mandovského oceněného Cenou města 
Ostravy in memoriam xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, narozené xxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

udělit Cenu města Ostravy in memoriam Ing. Michalu Salomonovičovi, 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

poskytnout dar ve výši 100 tis. Kč manželce Ing. Michala Salomonoviče oceněného Cenou 
města Ostravy in memoriam xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, narozené xxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží 

běžné výdaje na § 2143, pol. 5909, ÚZ 7117, ORJ 221 o 200 tis. Kč 

- zvýší 

běžné výdaje na § 3399, pol. 5492, ÚZ 7117, ORJ 221 o 200 tis. Kč 

  
6) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit návrhy dle bodů 1) - 5) tohoto usneseni zastupitelstvu města  

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 11.12.2019
 vedoucí odboru kancelář primátora 
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RM_M 13 
Předkupní právo dle stavebního zákona, žádost o náhra du škody 
  
Usnesení číslo: 02693/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

žádost paní xxxxxxxxxxxxx o náhradu škody dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o úhradě nákladu ve výši 1.000 Kč vzniklého v souvislosti s podáním  návrhu na výmaz 
předkupního práva zapsaného pro oprávněné statutární město Ostrava dle důvodové zprávy 
a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

dopis adresovaný Katastrálnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava 
ve věci zapsaných předkupních práv dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého materiálu

  
 

RM_M 50 
Odvolání v ůči Rozsudku Okresního soudu v Ostrav ě - o ur čení 
vlastnického práva 
  
Usnesení číslo: 02694/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o podání odvolání proti Rozsudku Okresního soudu v Ostravě, č. j. 61 C 172/2018-112, 
ze dne 22. října 2019, a to dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 72 
Návrh programu 11. zasedání zastupitelstva m ěsta, které se bude konat 
dne 11. prosince 2019 
  
Usnesení číslo: 02695/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
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1) souhlasí 
  s návrhem programu 11. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 

11. prosince 2019 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu s úpravou 

  
 

RM_M 10 
Udělení p ředchozího souhlasu z řizovatele s nabytím daru do vlastnictví 
právnické osoby M ěstský ateliér prostorového plánování a architektury , 
příspěvková organizace, I ČO 08230404, se sídlem Prokešovo 
nám. 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02696/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
38 

  
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 daru 
do vlastnictví právnické osoby  Městský ateliér prostorového plánování a architektury, 
příspěvková organizace IČO 08230404, se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava v celkové výši  103 766,27 Kč 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
vystavit za zřizovatele předchozí písemný souhlas zřizovatele k daru dle bodu 1) tohoto usnesení

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 29.11.2019
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka „Propaga ční předměty k projektu Clairo II., 
poř. č. 201/2019 
  
Usnesení číslo: 02697/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na výrobu a dodání propagačních předmětů v rámci 
projektu Clairo se společností: 
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SPEED PRESS Plus a.s. 
se sídlem: Přemyslova 830, 273 06 Libušín 
IČO: 25765647 

za cenu nejvýše přípustnou 329.460,- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 1 
Návrh na zám ěr města prodat pozemek a návrh na zám ěr města 
neprodat část pozemku, vše v k. ú. P řívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02698/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat pozemek p. p. č. 1354 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
ve vlastnictví statutárního města, svěřený městskému obvodu 

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

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat část pozemku p. p. č. 394/1 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
v rozsahu zákresu v příloze č. 3/3 předloženého materiálu 

ve vlastnictví statutárního města, nesvěřený městskému obvodu 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) - 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 2 
Návrh na zám ěr města prodat nemovitou v ěc v k. ú. Svinov a návrh 
na záměr města sm ěnit nemovité v ěci v k. ú. Svinov, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02699/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci a to: 
- část pozemku parc. č. 659/136 o výměře 88 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Svinov, 
která je dle geometrického plánu č. 2933 - 61/2019 vyhotoveného pro k. ú. Svinov, označena 
jako pozemek parc. č. 659/309 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

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

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města směnit nemovité věci, a to 
- část pozemku parc. č. 691/3 o výměře 136 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřenou městskému obvodu Svinov, která je dle geometrického plánu č. 2129-23/2010 
vyhotoveného pro k. ú. Svinov označena jako pozemek parc. č. 691/83 v k. ú. Svinov, obec 
Ostrava 
- část pozemku parc. č. 691/3 o výměře 31m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřenou městskému obvodu Svinov, která je dle geometrického plánu č. 2129-23/2010 
vyhotoveného pro k. ú. Svinov označena jako pozemek parc. č. 691/84 v k. ú. Svinov, obec 
Ostrava 
- část pozemku parc. č. 699/2 o výměře 172 m2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřenou městskému obvodu Svinov, která je dle geometrického plánu č. 2129-23/2010 
vyhotoveného pro k. ú. Svinov označena jako pozemek parc. č. 699/3 v k. ú. Svinov, obec 
Ostrava 

za 
- část pozemku parc. č. 691/29 o výměře 78 m2, která je dle geometrického plánu č. 2129-
23/2010 vyhotoveného pro k. ú. Svinov označena jako pozemek parc. č. 691/85 v k. ú. Svinov, 
obec Ostrava, 
ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Generální inspekce 
bezpečnostních sborů, Skokanská 2311/3, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO 72554495 

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

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2019
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 11 
Návrh bezúplatn ě nabýt části pozemku parc. č. 419 v k. ú. Lhotka 
u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02700/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem bezúplatně nabýt části pozemku parc. č. 419 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 
17 m2 a 2 m2 v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, do vlastnictví Statutárního města Ostravy 

ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

  
2) ukládá 
  náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 16 
Návrh bezúplatn ě nabýt nemovitou v ěc v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 
návrh koupit část nemovité v ěci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02701/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  s návrhem bezúplatně nabýt nemovitou věc v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, a to pozemek 

p. p. č. 907/44, od vlastníka Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 697 97 111, sídlo Rašínovo nábřeží 390/42, 
Nové Město, 12800 Praha 2 

a zahájit jednání ve věci uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem koupit část nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to část pozemku 
parc. č. 4543, o výměře 210 m2, která je dle geometrického plánu č. 4379-116/2019 oddělena 
a nově označena jako pozemek parc. č. 4543/2, od vlastníků: 
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xxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, oba bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu obvyklou ve výši 87.700,- Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) souhlasí 
  

s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nově vzniklý pozemek 
parc. č. 4543/2, k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 
města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětnou nemovitou 
věc statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  
4) souhlasí 
  

s tím, aby zastupitelstvo města označilo nově vzniklý pozemek parc. č. 4543/2, k. ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 
odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších 
změn a doplňků, za podmínky, že předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude 
do svého vlastnictví 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodů  1) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 20 
Návrh prodat nemovité v ěci v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02702/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem prodat nemovité věci a to: 
- část pozemku parc. č. 1913/7 o výměře 188 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, která je dle geometrického plánu č. 2913-280/2019 vyhotoveného 
pro k. ú. Svinov označena jako pozemek parc. č. 1913/243 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

- část pozemku parc. č. 1913/102 o výměře 342 m2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví 
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statutárního města Ostravy, která je dle geometrického plánu č. 2913-280/2019 vyhotoveného 
pro k. ú. Svinov označena jako pozemek parc. č. 1913/244 v k. ú. Svinov, obec Ostrava  

společnosti MIKES s.r.o., Jelínkova 20/1, Svinov, 721 00 Ostrava, IČO 48397041, za celkovou 
kupní cenu ve výši 529.617,- Kč včetně DPH a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu  

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 26 
Návrh na z řízení služebnosti a uzav ření smlouvy o z řízení služebnosti 
pro Moravskoslezský kraj 
  
Usnesení číslo: 02703/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě -
kanalizace splaškové DN 300 k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 822/24 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, s oprávněným: 

Moravskoslezský kraj 
se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČO: CZ70890692 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 29 
Návrh na uzav ření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci 
a součinnosti p ři realizaci plynárenského za řízení a o smlouv ě budoucí 
nájemní 
  
Usnesení číslo: 02704/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní v pozemcích v k. ú. Mošnov, obec Mošnov

s nájemcem: 
GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 30 
Návrh na souhlas s realizací projektu „Úprava Podle ského potoka, 
odvodn ění v Ostrav ě - Bartovicích”, návrh na p ředchozí souhlas 
s prodejem pozemk ů městským obvodem O.-Jih 
  
Usnesení číslo: 02705/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s realizací projektu „Úprava Podleského potoka, odvodnění v Ostravě - Bartovicích”, 
umístěného na pozemcích v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, a to: 
- parc. č. 150, 
- parc. č. 200/17, 
- parc. č. 200/18, 
- parc. č. 200/20, 
- parc. č. 200/21, 
- parc. č. 200/22, 
- parc. č. 200/23, 
- parc. č. 200/34, 
- parc. č. 200/36, 
- parc. č. 200/37,  
- parc. č. 200/39, 
- parc. č. 200/52, 
- parc. č. 200/54, 
- parc. č. 200/55, 
- parc. č. 200/56, 
dle situace, která tvoří přílohu č. 2 předloženého materiálu, 

pro žadatele městský obvod Radvanice a Bartovice 

  
2) vydává 
  

předchozí souhlas k prodeji pozemků pro žadatele městský obvod Ostrava-Jih, v souladu s čl. 7. 
odst. (3) písm. a) bodu 3) Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to k pozemkům: 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 23/91 
  

- p. č. st. 809/3, 
- p. č. st. 810/2, 
- p. č. st. 812/2, 
- p. č. st. 814/2, 
- p. č. st. 815/4, 
vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih 

  
 

RM_M 32 
Návrh koupit nemovitou v ěc v k. ú. Pet řkovice u Ostravy, obec Ostrava, 
návrh koupit část nemovité v ěci v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02706/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
08 

Rada města  

1) souhlasí 
  

s návrhem koupit část nemovité věci v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to část pozemku 
p. p. č. 347/7, zahrada, o výměře 40 m2, která je dle geometrického plánu č. 2230-238/2019 
oddělena a nově označena jako pozemek p. p. č. 347/12, ost. plocha, ost. komunikace, 
od vlastníka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu obvyklou ve výši 16.470,- Kč s tím, že současně statutární 
město Ostrava uhradí jmenované i náklady na výmaz zástavního práva smluvního z listu 
vlastnictví č. 737 u nově vzniklého pozemku parc. č. 347/12, k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, 
ve výši 1.600,- Kč 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, to vše za podmínky, 
že před podpisem kupní smlouvy bude z výše uvedeného listu vlastnictví u nově vzniklého 
pozemku parc. č. 347/12, k. ú. Michálkovice, obec Ostrava vymazáno zástavní právo smluvní 

  
2) souhlasí 
  s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nově vzniklou nemovitou věc, 

uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice 
dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků za podmínky, že předmětnou nemovitou věc statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  
3) souhlasí 
  

s tím, aby zastupitelstvo města označilo nově vzniklou nemovitou věc, uvedenou v bodě 1) 
tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 
a doplňků za podmínky, že předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude 
do svého vlastnictví 
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4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 35 
Návrh na souhlas s umíst ěním kabelového vedení NN v četně optické 
infrastruktury a rozpojovací sk říně a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouv ě o zřízení věcného b řemene k pozemk ům ve vlastnictví 
statutárního m ěsta Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02707/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním podzemního kabelového vedení NN  v pozemcích ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

parc. č. 1946/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 1946/77 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1946/102 - ostatní plocha, zeleň, 
parc. č. 1946/131 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 1946/141 - ostatní plocha, zeleň  
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, včetně optické infrastruktury HDPE v pozemcích 
parc. č. 1946/1 a parc. č. 1946/77 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava a rozpojovací skříně 
na pozemku parc. č. 1946/102 v k. ú. Slezská 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 „Ostrava, Keltičkova, NNk, NNv” 
dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 
a provozování podzemního kabelového vedení NN k pozemkům: 

parc. č. 1946/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 1946/77 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1946/102 - ostatní plocha, zeleň, 
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parc. č. 1946/131 - ostatní plocha, jiná plocha, 
parc. č. 1946/141 - ostatní plocha, zeleň 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, včetně optické infrastruktury HDPE v pozemcích 
parc. č. 1946/1 a parc. č. 1946/77 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava a rozpojovací skříně 
na pozemku parc. č. 1946/102 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava  s 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 

  
 

RM_M 36 
Návrh na záměr města prodat pozemky ve vlastnictví statutárního m ěsta 
Ostravy v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, vyhradit si p rávo rozhodnout 
o prodeji pozemku v k. ú. Hrušov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02708/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se záměrem města prodat níže uvedené pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostrava 
v k. ú. Hrušov, obec Ostrava 

- parc. č. 302/2 – orná půda o výměře 1 338 m2 

- parc. č. 302/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 7 400 m2 

- parc. č. 302/31 – zahrada o výměře 909 m2 

- parc. č. 302/40 – lesní pozemek o výměře 15 144 m2 

- parc. č. 302/43 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 63 m2 

- parc. č. 302/44 – zahrada o výměře 1 061 m2, svěřená správa MOb Slezská Ostrava 

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

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si právo rozhodnout prodat pozemek v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, svěřený městskému 
obvodu Slezská Ostrava dle bodu 1) předloženého návrhu usnesení v souladu s čl. 7 odst. 3) 
bod b) Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků 

- parc. č. 302/44 
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3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 37 
Návrh na zám ěr města neprodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec  
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02709/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to: 
- pozemek parc. č. 2096/4 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
- pozemek parc. č. 2083/1 
- pozemek parc. č. 2084/1 
- část pozemku parc. č. 3620/4 do výměry 2000 m2 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz  

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 38 
Návrh na zám ěr města neprodat pozemky a na zám ěr města prodat 
pozemky, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava  
  
Usnesení číslo: 02710/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
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  s návrhem na záměr města prodat 
část pozemku parc. č. 1111/2 o výměře 12 m2  
k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz 

dle zákresu, který je přílohou č. 1/5 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc. č. 1289/29, jehož součástí je budova bez čp/če, výroba 
část pozemku parc. č. 1289/1 o výměře 67 m2, která je dle geometrického plánu č. 5916-91/2018 
vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 1289/31, 
vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

za podmínky, že v kupní smlouvě bude ošetřen účel budoucího využití nemovitých věcí tak, 
aby jejich provozem nebyla narušována pohoda bydlení obytného vnitrobloku 

a doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo prodat všechny tyto výše uvedené nemovité 
věci, včetně součástí a příslušenství společně, nebo kteroukoliv z nich jednotlivě, případně i více 
uvedených věcí, přičemž zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv 
tento záměr zrušit  

  
3) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 
část pozemku parc. č. 3636/1 o výměře 198 m2  
k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz 

dle zákresu, který je přílohou č. 3/5 předloženého materiálu 

a doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
4) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 
část pozemku parc. č. 2356/21 o výměře 6 m2  
k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz 
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dle zákresu, který je přílohou č. 4/5 předloženého materiálu 

a doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodů 1) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 39 
Návrh na uzav ření nájemní smlouvy na byt č. 5 v bytovém dom ě 
na ul. Pobialova 875/8, Ostrava- Moravská Ostrava. Návrh na uzav ření 
nájemní smlouvy na byt č. 2 v bytovém dom ě na ul. Horní 3033/102, 
Ostrava- Bělský Les. Návrh na uzav ření dodatku č. 3 k nájemní smlouv ě 
ev. č. 3638/2017/MJ. 
  
Usnesení číslo: 02711/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 5 o velikosti 1+2 
umístěného ve 2. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 875, který je součástí pozemku 
parc. č. 328, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
na ul. Pobialova č. or. 8, Ostrava-Moravská Ostrava, s žadatelkou 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

na dobu určitou od 2. 12. 2019 do 30. 11. 2021, 

s výší nájemného 4.384,- Kč/měsíc plus nájemné za zařizovací předměty a zálohy na služby 
spojené s užíváním bytu, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu zvláštního určení 
bezbariérového charakteru  č. 2 o velikosti 1+2, umístěného v 1. nadzemním podlaží bytového 
domu č. p. 3033, který je součástí pozemku parc. č. 126/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č. or. 102, Ostrava-Bělský Les, s žadatelem 
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xxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022, 

s výší nájemného 3.868,- Kč/měsíc plus zálohy na služby spojené s užíváním bytu, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ev. č. 3638/2017/MJ 
ze dne 21. 12. 2017, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, jejímž předmětem je pronájem 
jednotky č. 3039/106, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití - jiný nebytový 
prostor, umístěné v 1. podzemním podlaží bytového domu č. p. 3039, část obce Bělský Les, 
který stojí na pozemku parc. č. 126/15, k. ú. Dubina u Ostravy, na ul. horní č. or. 114, 
Ostrava-Bělský Les, s žadatelem 

Handy Club Ostrava, zapsaný spolek, IČO: 012 59 857, se sídlem Závodní 272/29, Hrabůvka, 
700 30 Ostrava, 

z důvodu prodloužení doby nájmu, a to do 31. 12. 2020, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 40 
Návrh sm ěnit nemovité v ěci s Dopravním podnikem Ostrava, a.s., návrh 
svěřit nemovité v ěci v k. ú. Vítkovice m ěstskému obvodu Vítkovice, 
návrh uzav řít smlouvu o z řízení služebnosti inženýrské sít ě 
  
Usnesení číslo: 02712/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem směnit 
níže uvedené nemovité věci v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 
- pozemek parc. č. 100/52 
- pozemek parc. č. 100/93 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to: 
- část pozemku parc. č. 100/86, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2206 m2, 
která je dle geometického plánu č. 453-174/2018, vyhotoveného pro k. ú. Dubina 
u Ostravy, dále označena jako pozemek parc. č. 100/86, ost. plocha, dráha 
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- pozemek parc. č. 100/87 

za  

níže uvedené nemovité věci  ve vlastnictví Dopravního podniku Ostrava a.s., 
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 619 74 757, a to: 

- pozemek parc. č. 100/81 
- pozemek parc. č. 100/96 
vše v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, 

- pozemek parc. č. 187/50 
- pozemek parc. č. 189/154 
- pozemek parc. č. 189/156 
vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 

- pozemek parc. č. 3664/15 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

a s uzavřením směnné smlouvy v rámci „Směnné smlouvy a smlouvy o zřízení 
služebnosti” dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemky parc. č. 187/50, parc. č. 189/154 a parc. č. 189/156 
v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Vítkovice, dle čl. 9 
odst. (1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, 
za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedené pozemky do svého vlastnictví 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit pozemky parc. č. 187/50, parc. č. 189/154 a parc. č. 189/156 v k. ú. Vítkovice, 
obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Vítkovice, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, za podmínky, 
že statutární město Ostrava nabude uvedené pozemky do svého vlastnictví  

  
4) rozhodla 
  

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodního řadu 
DN 300, veřejného osvětlení, kanalizačního sběrače DN 1200 k pozemkům: 

parc. č. 100/52 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 100/87 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 100/93 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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všechny v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, 

s povinným: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO 619 74 757, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření směnné smlouvy v rámci „Směnné 
smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti” uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 41 
Návrh sv ěřit pozemky v k. ú. Záb řeh-VŽ, obec Ostrava, m ěstskému 
obvodu Vítkovice (areál Ostravské univerzity Ostrav a-Zábřeh) 
  
Usnesení číslo: 02713/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedené nemovité věci v  k. ú. Zábřeh-VŽ, 
obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Vítkovice, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, a to: 

- pozemek p. p. č. 460/17 
- pozemek p. p. č. 460/18 
- pozemek p. p. č. 460/19 
- pozemek p. p. č. 460/20 
- pozemek p. p. č. 460/62 
- pozemek p. p. č. 460/64 
- pozemek p. p. č. 460/72 
- pozemek p. p. č. 460/97 
- pozemek p. p. č. 460/99 
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- pozemek p. p. č. 1541 
- pozemek p. p. č. 1547 
- pozemek p. p. č. 1548 
- pozemek p. p. č. 1549 
- pozemek p. p. č. 1550 
- pozemek p. p. č. 1551 
- pozemek p. p. č. 1557 
- pozemek p. p. č. 1558 
- pozemek p. p. č. 1559 
- pozemek p. p. č. 1637 
- pozemek p. p. č. 1639 
- pozemek p. p. č. 1640 
- pozemek p. p. č. 1641 
- pozemek p. p. č. 1642  

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit nemovité věci v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, uvedené v bodě 1) návrhu tohoto 
usnesení jakožto majetek svěřený městskému obvodu Vítkovice, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění  

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 42 
Návrh na sv ěření nemovitých v ěcí v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, 
městskému obvodu Michálkovice 
  
Usnesení číslo: 02714/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
vyhradit si rozhodnutí označit  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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- pozemek p. p. č. 292/22 
- pozemek p. p. č. 750/1 
- spoluvlastnický podíl ve výši 6/8 k pozemku p. p. č. 750/4  
- spoluvlastnický podíl ve výši 6/8 k pozemku p. p. č. 750/5 
- spoluvlastnický podíl ve výši 6/8 k pozemku p. p. č. 652/1  
vše  k. ú. Michálkovice, obec Ostrava 
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města  

označit nemovité věci uvedené v bodě 1) návrhu tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Michálkovice, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky 
č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodů 1) a  2)  tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 43 
Návrh uzav řít darovací smlouvu a smlouvu o z řízení služebnosti 
s Ing. M. M. a Ing. I. M. 
  
Usnesení číslo: 02715/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
s  dárci 
xxxxxxxxxxxxxxxx, narozen xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx , narozena xxxxxxxxxxxxxx 
oba bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

na  dar  vodovodního řadu PE 100 D 90  v  celkové délce  78,7 m, který  byl vybudován 
v rámci stavby „Prodloužení vodovodního řadu, vodovodní přípojky 
pro RD” a uložen v pozemcích k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava (viz příloha č. 1): 
- parc. č. 1623/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Nová Bělá, 
- parc. č. 300/8 - trvalý travní porost, 
pozemek ve vlastnictví xxxxxxxxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
2) rozhodla 
  

na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovodního řadu 
PE 100 D 90 k pozemku: 

parc. č. 300/8 – trvalý travní porost 
v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

s vlastníkem: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxx 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

za podmínky, že statutární město Ostrava se stane vlastníkem vodovodního řadu PE 100 D 90 
na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  
 

RM_M 44 
Návrh na zám ěr města zm ěnit smlouvu o výp ůjčce ev. č. 2536/2018/MJ 
ze dne 21. 6. 2018 
  
Usnesení číslo: 02716/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně půjčitele o záměru města změnit smlouvu o výpůjčce ev. č. 2536/2018/MJ 
ze dne  21. 6. 2018, jejímž předmětem je výpůjčka pozemku p. p. č. 231/2, zahrada o výměře 
1027 m2 a pozemku p. p. č. 911/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 276 m2, 
oba v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

formou dodatku č. 1 z důvodu prodloužení doby výpůjčky, a to do 30. 6. 2020, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

 

 



Statutární město Ostrava 
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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 35/91 
  

RM_M 45 
Žádost spole čnosti ALAGAS, s.r.o. na zm ěnu smlouvy o nájmu 
nebytových prostor č. 01/2006 ve znění dodatku č. 1 - č. 6 
  
Usnesení číslo: 02717/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

žádost nájemce prostor o výměře 78,4 m2 nacházející se v budově č. p. 3338, objekt občanské 
vybavenosti, vč. příslušenství, která stojí na pozemku parc. č. 461/2, k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, a to společnosti ALAGAS, s.r.o., IČO: 277 68 601, se sídlem Nádražní 3222/138c, 
702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, ze dne 1. 10. 2019,  ve věci snížení výše nájemného 
v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) nesouhlasí 
  

na straně pronajímatele s navrženými stavebními úpravami prostor o výměře 78,4 m2 v rozsahu 
žádosti, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu, nacházející se v budově č. p. 3338, objekt 
občanské vybavenosti, vč. příslušenství, která stojí na pozemku parc. č. 461/2, k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, jejichž nájemcem je společnost 
ALAGAS, s.r.o., IČO: 277 68 601, se sídlem Nádražní 3222/138c, 702 00, Ostrava - Moravská 
Ostrava, 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele, že město nemá záměr změnit smlouvu o nájmu nebytových prostor 
č. 01/2006, ve znění dodatku č. 1 - č. 6, jejímž předmětem je pronájem prostor o výměře 78,4 m2

nacházející se v budově č. p. 3338, objekt občanské vybavenosti, vč. příslušenství, která stojí 
na pozemku parc. č. 461/2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

formou dodatku č. 7 z důvodu snížení výše nájemného z 600.000,- Kč/rok + DPH na částku 
240.000,- Kč/ rok + DPH 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
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RM_M 51 
Návrh na z řízení služebností a uzav ření smluv o z řízení služebností 
pro fyzické osoby a pro Národní zem ědělské muzeum, s. p. o. 
  
Usnesení číslo: 02718/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost  a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - užívání části 
pozemku p. p. č. 342/6 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, jako sjezdu 
pro přístup a příjezd k pozemku p. p. č. 851  - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Heřmanice, 
obec Ostrava, s oprávněnými: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxx 
bydlištěm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxx 
bydlištěm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost  a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, vedení, 
provozování a údržby horkovodní přípojky, vodovodní přípojky a přípojky kanalizace 
k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1448/22 - ostatní plocha, manipulační plocha, 
v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, s oprávněným: 

Národní zemědělské muzeum, s. p. o. 
se sídlem Kostelní 1300/44, 170 00, Praha 7 - Holešovice 
IČO 750 75 741 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 52 
Návrh na souhlas s umíst ěním inženýrských sítí do pozemk ů 
ve vlastnictví SMO a návrh na uzav ření smluv o budoucích smlouvách 
o zřízení věcných b řemen pro spole čnost GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02719/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 
  

s umístěním NTL plynovodu do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 894/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 907/15 - ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 907/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 907/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 907/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 907/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

pro: 

GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO 272 95 567 

v rámci stavby „REKO MS Ostrava - Přívoz, 1. etapa, 1. část” 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - zřízení 
a provozování NTL plynovodu v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 894/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 907/15 - ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 907/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 907/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 907/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 907/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) souhlasí 
  

s umístěním NTL plynovodu do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 103/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 103/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 907/15 - ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 907/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 907/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 38/91 
  

p. p. č. 907/33- ostatní plocha, ostatní komunikace, 
vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

pro: 

GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO 272 95 567 

v rámci stavby „REKO MS Ostrava - Přívoz, 1. etapa, 2. část” 

  
4) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - zřízení 
a provozování NTL plynovodu v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 103/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 103/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 907/15 - ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 907/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 907/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 907/33- ostatní plocha, ostatní komunikace, 
vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
5) souhlasí 
  

s umístěním NTL plynovodu do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 925/4 - ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 925/6 - ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 925/7 - ostatní plocha, silnice, 
vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, 

pro: 

GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO 272 95 567 

v rámci stavby „REKO MS Ostrava - Přívoz, 1. etapa, 3. část” 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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6) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - zřízení 
a provozování NTL plynovodu v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 925/4 - ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 925/6 - ostatní plocha, silnice, 
p. p. č. 925/7 - ostatní plocha, silnice, 
vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 53 
Návrh na uzav ření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti 
a návrh na uzav ření smlouvy o výp ůjčce k částem pozemku v k. ú. 
Vřesina u Bílovce, obec Vřesina s obcí V řesina Návrh na uzav ření 
smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti a návrh na uzav ření 
nájemní smlouvy na část pozemku v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 
s fyzickými osobami 
  
Usnesení číslo: 02720/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s umístěním kanalizačního řadu DN400 včetně výústního objektu a chodníkového tělesa 
do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1753/65  - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, 

pro: 

Obec Vřesina 
se sídlem: Hlavní 24, Vřesina 742 85 
IČO: 00293581 

v rámci stavby „Chodníkové těleso mezi Vřesinou a Ostravou Porubou” 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 40/91 
  

2) rozhodla 
  

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

- zřízení, vedení, provozování a údržby kanalizačního řadu DN400 včetně výústního 
objektu v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 1753/65 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, 

- umístění, udržování, provádění oprav a rekonstrukce chodníkového tělesa v pozemku 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 1753/65 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, s budoucím oprávněným: 

Obec Vřesina 
se sídlem: Hlavní 24, Vřesina 742 85 
IČO: 00293581 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně půjčitele 
o uzavření smlouvy o výpůjčce k částem pozemku parc. č. 1753/65, ost. plocha -
ost. komunikace o celkové výměře 38 m2, a to část označenou v situačním výkresu jako “A” 
o výměře 14 m2, část označenou v situačním výkresu jako “B” o výměře 20 m2 a část označenou 
v situačním výkresu jako “C” o výměře 4 m2, v k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina 
(ul. Mešnická) 
s 
Obec Vřesina 
se sídlem: Hlavní 24, Vřesina 742 85 
IČO: 00298581 
za účelem úpravy části chodníku, vybudování kanalizačního řádu DN400 včetně vyústního 
objektu v rámci realizace stavby „Chodníkové těleso mezi Vřesinou a Ostravou - Porubou”, 
na dobu určitou, ode dne účinnosti smlouvy, nejpozději do 31. 12. 2022, 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) souhlasí 
  

s umístěním 2 ks vodovodních přípojek do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1899/42 - orná půda, 
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 

pro: 

xxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
oba bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

v rámci stavby „Ostrava - Hrabová, parc. č. 1899/42 Prodloužení vodovodu DN80” 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 41/91 
  

5) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení, vedení, 
provozování a údržby 2 ks vodovodních přípojek v pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

parc. č. 1899/42 - orná půda, 
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, s budoucími oprávněnými: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxx 
oba bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
6) rozhodla 
  

na straně pronajímatele 
o uzavření nájemní smlouvy k části pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, parc. č. 1899/42, orná půda, o výměře 58 m2 v k. ú. Hrabová, obec Ostrava (ul. Lužná) 
s manžely: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxxx 
oba bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za účelem vybudování vodovodu DN80 včetně dvou vodovodních přípojek v rámci realizace 
stavby „Ostrava - Hrabová, parc. č. 1899/42, prodloužení vodovodu”, za nájemné ve výši         
90,- Kč/m2/rok, 
tj. 5 220/ročně, na dobu určitou ode dne účinnosti smlouvy, nejpozději však do 31. 12. 2022, 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 62 
Návrh na zám ěr města pronajmout část prostoru v budov ě bez čp/če, 
výroba, jenž je sou částí pozemku p. č.st. 170/1 k. ú. P řívoz, obec Ostrava  
  
Usnesení číslo: 02721/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část prostoru o výměře 407 m2 označeného jako P3 v budově 
bez čp/če, stavba pro výrobu a skladování, která je součástí pozemku p. č. st. 170/1, zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, dle zákresu v půdorysním snímku který je přílohou 
č. 1 předloženého materiálu 
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a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 63 
Návrh na souhlas vlastníka pozemk ů s dopln ěním stavebních objekt ů 
v rámci stavby „Silnice I/58 Mošnov - obchvat - dopln ění chodníku 
a veřejného osv ětlení” pro spole čnost ŘSD ČR 
  
Usnesení číslo: 02722/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

v souladu s ustanovením § 184a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů s umístěním stavebních objektů: 
- SO 153 Chodník - propojení SO 154 a SO 152 v km 5,412 
- SO 451 VO chodníku SO 153 

v rámci stavby „Silnice I/58 Mošnov - obchvat - doplnění chodníku a veřejného osvětlení” 

umístěných na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 
- parc. č. 822/74 ostatní plocha, jiná plocha 
- parc. č. 2093/32 ostatní plocha, jiná plocha 
- parc. č. 2093/34 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc. č. 2093/42 ostatní plocha, jiná plocha 
- parc. č. 2093/43 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc. č. 2093/45 ostatní plocha, jiná plocha 
- parc. č. 2093/48 ostatní plocha, jiná plocha 
- parc. č. 2093/49 ostatní plocha, jiná plocha 
vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

dle katastrálního situačního výkresu, který je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 67 
Návrh zm ěnit nájemní smlouvu ev. č. 2341/2019/MJ ze dne 22. 7. 2019 
na část pozemk ů v k. ú. Hrušov, obec Ostrava s H - zone, s.r.o. Návrh 
na záměr pronájmu části nemovitostí v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 
v k. ú. Kun čice nad Ostravicí, obec Ostrava a v k. ú. Hrab ůvka, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02723/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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  o záměru města 
změnit „Nájemní smlouvu” ev. č. 2341/2019/MJ ze dne 22. 7. 2019, jejímž předmětem pronájmu 
jsou části pozemků a pozemky: 

- části pozemku parc. č. 1872/1, ost. plocha - jiná plocha, o celkové výměře 815 m2, 
- části pozemku parc. č. 1872/4, ost. plocha - zeleň, o celkové výměře 47 m2, 
- části pozemku parc. č. 1872/5, ost. plocha - ost. komunikace, o celkové výměře 973 m2, 
- pozemek parc. č. 1872/6, ost. plocha - ost. komunikace, 
- části pozemku parc. č. 1872/7, ost. plocha - ost. komunikace, o celkové výměře 531 m2, 
- pozemek parc. č. 1872/11, ost. plocha - ost. komunikace, 
- pozemek parc. č. 1872/12, ost. plocha - jiná plocha, 
- části pozemku parc. č. 1916/6, ost. plocha - ost. komunikace, o celkové výměře 282 m2, 
- části pozemku parc. č. 1916/7, ost. plocha - zeleň, o výměře 140 m2, 
- část pozemku parc. č. 1916/8, ost. plocha - zeleň o výměře 56 m2 

vše v k. ú. Hrušov, obec Ostrava (ul. Orlovská - ul. Betonářská) 
formou uzavření dodatku č. 1, z důvodu: 
- rozšíření předmětu nájmu: 

 - o část pozemku parc. č. 1916/6, ost. plocha - ost. komunikace, označená v situačním výkresu 
jako “E”, o výměře 11,20 m2 

-  o část pozemku parc. č. 1916/7, ost. plocha - zeleň, označená v situačním výkresu jako “E”, 
o výměře 27,20 m2) 
- rozšíření účelu pronájmu (vybudování splaškové kanalizace) 
- zvýšení nájemného (z důvodu rozšíření výměr u výše uvedených pozemků) 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  
2) rozhodla 
  

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

Část pozemku parc. č. 3294/14, ost. plocha – silnice o výměře 6 m2, v k. ú. Radvanice, obec 
Ostrava 
Část pozemku parc. č. 996/1, ost. plocha – silnice, o výměře 262 m2 

Část pozemku parc. č. 922/1, ost. plocha – silnice, o výměře 600 m2 

Část pozemku parc. č. 922/4, ost. plocha – silnice, o výměře 306 m2 

Část pozemku parc. č. 84/1, ost. plocha – silnice, o výměře 69 m2 

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

Část pozemku parc. č. 936/12, ost. plocha – jiná plocha, o výměře 141 m2 v k. ú. Hrabůvka, obec 
Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 70 
Návrh sm ěnit nemovité v ěci v k. ú. Poruba-sever, návrh sv ěřit nemovitou 
věc v k. ú. Poruba- sever m ěstskému obvodu Poruba, vše obec Ostrava 
a návrh na uzav ření smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 02724/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

žádost společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem 
Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 253 85 691, o směnu pozemků uvedených 
v bodě 2) tohoto usnesení bez úhrady rozdílu vyplývajícího z rozdílných hodnot směňovaných 
nemovitých věcí, a to ve výši 1.679.558,- Kč   

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem města směnit nemovité věci v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, a to: 

nesvěřené městskému obvodu Poruba 
- část pozemku parc. č. 1503/150 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1.714 m2, 
která je dle geometrického plánu č. 2895-65/2017, vyhotoveného pro katastrální území 
Poruba-sever, oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1503/182, ost. plocha, ost. 
komunikace 

svěřené městskému obvodu Poruba 
- část pozemku parc. č. 1503/1 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 150 m2, 
která je dle geometrického plánu č. 2895-65/2017, vyhotoveného pro katastrální území 
Poruba-sever, oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1503/1 díl b, který bude 
sloučen do pozemku parc. č. 1503/56, ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha, 
ve vlastnictví  společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 

- část pozemku parc. č. 1503/125 ost. plocha, jiná plocha o výměře 1.706 m2, 
která je dle geometrického plánu č. 2895-65/2017, vyhotoveného pro katastrální území 
Poruba-sever, oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1503/125 díl c, který bude 
sloučen do pozemku parc. č. 1503/56, ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha, ve vlastnictví 
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 

za nemovitou věc ve vlastnictví Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem 
Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 253 85 691, a to: 
- část pozemku parc. č. 1503/44 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2.605 m2, 
která je  dle geometrického plánu č. 2895-65/2017, vyhotoveného pro katastrální území 
Poruba-sever, oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1503/183, ost. plocha, 
ost. komunikace, 
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s tím, že společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. nebude SMO hradit 
rozdíl vyplývající z  rozdílných hodnot směňovaných nemovitých věcí ve výši 1.679.558,- Kč  

  
3) souhlasí 
  

s návrhem města směnit nemovité věci v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, a to: 

nesvěřené městskému obvodu Poruba 
- část pozemku parc. č. 1503/150 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1.714 m2, 
která je dle geometrického plánu č. 2895-65/2017, vyhotoveného pro katastrální území 
Poruba-sever, oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1503/182, ost. plocha, 
ost. komunikace 

svěřené městskému obvodu Poruba 
- část pozemku parc. č. 1503/1 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 150 m2, 
která je dle geometrického plánu č. 2895-65/2017, vyhotoveného pro katastrální území 
Poruba-sever, oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1503/1 díl b, 
který bude sloučen do pozemku parc. č. 1503/56, ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha, 
ve vlastnictví  společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 

- část pozemku parc. č. 1503/125 ost. plocha, jiná plocha o výměře 1.706 m2, 
která je dle geometrického plánu č. 2895-65/2017, vyhotoveného pro katastrální území 
Poruba-sever, oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1503/125 díl c, který bude 
sloučen do pozemku parc. č. 1503/56, ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha, ve vlastnictví 
společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 

za 

za nemovitou věc ve vlastnictví Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem 
Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 253 85 691, a to: 
- část pozemku parc. č. 1503/44 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2.605 m2, 
která je dle geometrického plánu č. 2895-65/2017, vyhotoveného pro katastrální území 
Poruba-sever, oddělena a nově označena jako pozemek parc. č. 1503/183, ost. plocha, 
ost. komunikace, 

a s návrhem uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s tím, 
že společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., uhradí SMO rozdíl 
vyplývající z  rozdílných hodnot směňovaných nemovitých věcí ve výši 1.679.558,- Kč  

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc. č. 1503/183 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava 
uvedený v bodě  2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba, dle čl. 
9 odst. (1) písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném znění, 
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za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedenou věc do svého vlastnictví 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit pozemek parc. č. 1503/183 v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava uvedený v bodě 2) 
tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Poruba, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) 
obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném znění, za podmínky, 
že statutární město Ostrava nabude uvedenou věc do svého vlastnictví 

  
6) rozhodla 
  

na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě kanalizačního sběrače DN 1500, kanalizačních stok DN 400 a DN 300 k částem 
pozemků nově označených dle geometrického plánu č. 2895-65/2017 vyhotoveného pro k. ú. 
Poruba–sever, obec Ostrava, v roce 2018, jako: 

- parc. č. 1503/56 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 
- parc. č. 1503/182 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oba v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

s budoucím vlastníkem: 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
se sídlem Čkalovova 6144/20, Poruba 708 00 Ostrava 
IČO 253 85 691, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
7) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit návrh dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2019
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 77 
Návrh na zám ěr města pronajmout části pozemk ů v k. ú. Mošnov, 
obec Mošnov a v k. ú. Záb řeh nad Odrou, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02725/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

a) že má záměr pronajmout v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
- části pozemku p. p. č. 822/47 - ostatní plocha, jiná plocha,  označené jako část A o výměře 
118 m2 a část B o výměře 117 m2, 
které jsou vyznačeny na snímku, který je přílohou č. 1a) předloženého materiálu a to s tím, 
že si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

b) že má záměr pronajmout v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
- části pozemku p. p. č. 822/47 - ostatní plocha, jiná plocha, označené jako část C o výměře 
358 m2 a část D o výměře 23 m2 

 - pozemek p. p. č. 1525 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 50 m2, 
dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1b) předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 
právo kdykoliv tento záměr zrušit 

c) že má záměr pronajmout v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
- pozemek p. p. č. 822/24 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 51 m2, 
- pozemek p. p. č. 822/51 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 209 m2, 
- pozemek p. p. č. 822/63 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 150 m2, 
- část pozemku p. p. č. 822/47 - ostatní plocha, jiná plocha, označenou jako část E o výměře 
24 m2, 
dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 1c) předloženého materiálu, a to s tím, 
že si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: 

 - pozemek p. p. č. 612/73 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2, 
- část p. p. č. 136/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 40 m2, 
- část p. p. č. 136/5 - ostatní plocha, dráha o výměře 93 m2, 
- část p. p. č. 612/75 - ostatní plocha, dráha o výměře 99 m2, 
- část p. p. č. 613/50 - ostatní plocha, zeleň o výměře 182 m2, 
- část p. p. č. 613/96 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2, 
- část p. p. č. 1226/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 49 m2, 
- část p. p. č. 1226/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 50 m2, 

dle zákresu ve snímcích, které jsou součástí přílohy č. 3 a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv 
tento záměr zrušit 
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RM_M 81 
Návrh na souhlas s umíst ěním zpevn ěných ploch a inženýrských sítí 
do pozemk ů ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy, návrh 
na uzav ření smluv o budoucích smlouvách o z řízení služebností a návrh 
na uzav ření nájemních smluv s fyzickými osobami 
  
Usnesení číslo: 02726/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

- s umístěním vodovodní přípojky do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
parc. č. 2665/57 - orná půda a parc. č. 2665/73 - ostatní plocha, ostatní komunikace oba v k. ú. 
Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

- s užíváním části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 2665/57 - orná 
půda v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, jako sjezdu pro přístup a příjezd k pozemku 
parc. č. 2665/65 v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

pro: 

Manželé: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxx 
oba bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

v rámci stavby „RD Polanka - Gallusovi” 

  
2) rozhodla 
  

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

- zřízení, vedení, provozování a údržby vodovodní přípojky v pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy parc. č. 2665/57 - orná půda a parc. č. 2665/73 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace oba v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

- užívání části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 2665/57 - orná půda 
v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, jako sjezdu pro přístup a příjezd 
k pozemku parc. č. 2665/65 v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, s budoucími 
oprávněnými: 

Manželé: 
xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
oba bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele 
o uzavření nájemní smlouvy k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 
- k části pozemku parc. č. 2665/57, orná půda o celkové výměře 5,30 m2, a to část označenou 
v situačním výkresu jako “A” o výměře 4 m2 a část označenou v situačním výkresu jako “B” 
o výměře 1,30 
- k části pozemku parc. č. 2665/73, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 2,30 m2 

vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava (ul. Ostravská), 
s manžely: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxx 
oba bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za účelem vybudování inženýrské sítě - vodovodní přípojky a sjezdu na předmětu nájmu v rámci 
realizace stavby „RD POLANKA - GALLUSOVI”,  
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  
4) souhlasí 
  

- s umístěním vodovodní přípojky do pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy p. p. č. 495/1 - ostatní plocha, silnice  v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

- s užíváním části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy p. p. č. 495/1 - ostatní 
plocha, silnice  v k. ú. Heřmanice, jako sjezdu pro přístup a příjezd k pozemku p. p. č. 390/3 
v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

pro: 

Manželé: 
xxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxxx 
oba bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

v rámci stavby „Novostavba rodinného domu, parcela č. 390/3, k. ú. Heřmanice” 

  
5) rozhodla 
  

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

- zřízení, vedení, provozování a údržby vodovodní přípojky v pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy p. p. č. 495/1 -  ostatní plocha, silnice v k. ú. Heřmanice, 
obec Ostrava, 

- užívání části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy p. p. č. 495/1 -  ostatní plocha, 
silnice v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, jako sjezdu pro přístup a příjezd 
k pozemku p. p. č. 390/3 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, s budoucími oprávněnými: 
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Manželé: 
xxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxx 
oba bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
6) rozhodla 
  

na straně pronajímatele 
o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. p. č. 495/1, ost. plocha - silnice o výměře 
23,08 m2 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava (ul. Koněvova) 
s manžely: 
xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxx 
oba bydlištěm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za účelem vybudování inženýrské sítě - vodovodní přípojky a sjezdu na předmětu nájmu 
pro přístup a příjezd k pozemku p. p. č. 390/3, v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava v rámci realizace 
stavby „Novostavba rodinného domu, parc. č. 390/3, k. ú. Heřmanice”, 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 22 
Návrh na odpis 29 pohledávek statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02727/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o odpisu 29 pohledávek statutárního města Ostravy v celkové částce 28.251,00 Kč 

  
 

RM_M 73 
Úprava rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 02728/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

a) o poskytnutí finančních prostředků ve výši 2 000 tis. Kč městskému obvodu Petřkovice 
na opravu MK - spojovací cesta mezi ul. Hlučínskou a Údolní 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 51/91 
  

b) o poskytnutí finančních prostředků ve výši 2 000 tis. Kč městskému obvodu Lhotka 
na vybudování chodníku podél silnice III/01137, ul. Petřkovická 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í  

- neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 
na pol. 4152, ÚZ 120500000, ORJ 120, org. 113000000 o 20 544 tis. Kč (A.1.) 

- investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 
na pol. 4232, ÚZ 120500000, ORJ 120, org. 113000000 o 5 896 tis. Kč (A.1.) 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol 4116, ÚZ 35015, ORJ 120 o 1 688 tis. Kč (A.2.) 
                     ÚZ 13015, ORJ 120 o 94 tis. Kč (C.15.) 

- ostatní investiční přijaté transfery ze SR 
(A.4.) na ORJ 120, pol. 4216, ÚZ 106515974, org. 6209 o 5 178 tis. Kč 
                                                                          org. 6210 o 10 340 tis. Kč 
na pol. 4216, ÚZ 33502, ORJ 120, org. 8247 o 26 358 tis. Kč (A.5.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4122, ÚZ 13307, ORJ 120 o 225 tis. Kč (A.3.) 

- neinvestiční přijaté transfery od obcí 
(E.3.) na ORJ 100, pol. 4121, ZJ 024 o 2 521 tis. Kč 
                                                ZJ 075 o 1 581 tis. Kč 

- nedaňové příjmy 
na § 2141, pol. 2111, ORJ 300 o 1 834 tis. Kč (A.5.) 
na § 2141, pol. 2111, ORJ 300 o 144 tis. Kč (C.2.) 
na § 2229, pol. 2132, ORJ 100 o 4 300 tis. Kč (C.5.) 
na § 2141, pol. 2111, ORJ 300 o 243 tis. Kč (C.10.) 

- běžné výdaje 
(A.1.) na ORJ 300, § 3719, pol. 5901, org. 113000000 o 10 426 tis. Kč 
                                                             org. 113000001 o 428 tis. Kč 
                                            pol. 5175, ÚZ 120500000, org. 113000001 o 2 tis. Kč 
                                                             ÚZ 120100000, org. 113000001 o 1 tis. Kč 
                                            pol. 5323, ÚZ 120500000, org. 113000002 o 283 tis. Kč 
                                            pol. 5332, ÚZ 120500000, org. 113000003 o 2 338 tis. Kč 
                                            pol. 5332, ÚZ 120500000, org. 113000004 o 1 743 tis. Kč 
                                            pol. 5332, ÚZ 120500000, org. 113000005 o 1 300 tis. Kč 
                                            pol. 5222, ÚZ 120500000, org. 113000006 o 526 tis. Kč 
                                            pol. 5221, ÚZ 120500000, org. 113000007 o 497 tis. Kč 
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na § 2141, pol. 5169, ORJ 300, org. 61 o 144 tis. Kč (C.2.) 
(C.5.) na ORJ 100, § 2212, pol. 5171 o 5 800 tis. Kč 
                                            pol. 5154 o 200 tis. Kč 
na § 3639, pol. 5173, ORJ 210 o 10 tis. Kč (C.6.) 
na § 2141, pol. 5169, ORJ 221 o 370 tis. Kč (C.7.) 
na § 6211, pol. 5136, ORJ 290 o 10 tis. Kč (C.8.) 
na § 3699, pol. 5172, ORJ 300 o 27 tis. Kč (C.9.) 
na § 2141, pol. 5169, ORJ 300, org. 60 o 693 tis. Kč (C.10.) 
na § 6149, pol. 5021, ÚZ 98020, ORJ 135 o 49 tis. Kč (C.11.) 
na § 3419, pol. 5139, ORJ 161 o 220 tis. Kč (C.13.) 
na § 4399, pol. 5011, ÚZ 13015, ORJ 135 o 94 tis. Kč (C.15.) 

- kapitálové výdaje 
(A.1.) na ORJ 300, § 3719, pol. 6352, ÚZ 120500000, org. 113000003 o 161 tis. Kč 
                                                                                       org. 113000004 o 5 057 tis. Kč 
                                                                                       org. 113000005 o 679 tis. Kč 
na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170 o 15 518 tis. Kč (A.4.) 
(A.5.) na ORJ 230, § 3412, pol. 6121, ÚZ 33502, org. 8247 o 26 358  tis. Kč 
                                                             org. 8247 o 1 834 tis. Kč 
(C.1.) na ORJ 230, § 3322, pol. 6121, org. 8211 o 5 614 tis. Kč 
                               § 2212, pol. 6121, org. 3171 o 400 tis. Kč 
                               § 3322, pol. 6121, org. 8211 o 600 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7427 o 90 tis. Kč 
                                                             org. 7457 o 200 tis. Kč 
                                                             org. 7449 o 54 tis. Kč 
                                                             ÚZ 95, org. 7090 o 23 tis. Kč 
                               § 2212, pol. 6121, org. 3272 o 120 tis. Kč 
                               § 3699, pol. 6121, org. 8216 o 600 tis. Kč 
na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 7032 o 22 tis. Kč (C.4.) 
na § 5311, pol. 6111, ORJ 270 o 20 tis. Kč (C.16.) 

- neinvestiční transfery 
na § 3592, pol. 5336, ÚZ 35015, ORJ 170, org. 4241 o 1 688 tis. Kč (A.2.) 
na § 3529, pol. 5336, ÚZ 13307, ORJ 170, org. 4245 o 225 tis. Kč (A.3.) 
(C.3.) na ORJ 180, § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 39 o 429 tis. Kč 
                               § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 41 o 1 071 tis. Kč 

- vratky transferů 
(C.12.) na ORJ 120, § 6402, pol. 5364, ÚZ 103533063, org. 92000000 o 134 tis. Kč 
                                                               ÚZ 103133063, org. 92000000 o 16 tis. Kč 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 511 o 2 000 tis. Kč (E.4) 
                                                                   org. 612 o 2 000 tis. Kč (E.5) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 616 o 6 393 tis. Kč (E.2.) 
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z v y š u j e 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 542 tis. Kč (E.1.) 
                                                                  o 6 393 tis. Kč (E.2.) 

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 3 000 tis. Kč (A.1.) 
                                                  o 4 102 tis. Kč (E.3.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
na § 3719, pol. 5139, ÚZ 120100000, ORJ 300, org. 113000000 o 1 tis. Kč (A.1.) 
na § 3631, pol. 5171, ORJ 100 o 1 700 tis. Kč (C.5.) 
na § 3635, pol. 5166, ORJ 210 o 10 tis. Kč (C.6.) 
(C.7.) na ORJ 221, § 2141, pol. 5139 o 200 tis. Kč 
                               § 3793, pol. 5139, ÚZ 3637 o 30 tis. Kč 
                                                             ÚZ 90002 o 140 tis. Kč 
na § 6211, pol. 5169, ORJ 290 o 10 tis. Kč (C.8.) 
na § 3699, pol. 5169, ORJ 300 o 27 tis. Kč (C.9.) 
na § 2141, pol. 5164, ORJ 300, org. 60 o 450 tis. Kč (C.10.) 
(C.11.) na ORJ 135, § 6149, pol. 5011, ÚZ 98020 o 36 tis. Kč 
                                              pol. 5031, ÚZ 98020 o 9 tis. Kč 
                                              pol. 5032, ÚZ 98020 o 4 tis. Kč 
na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 92000000 o 150 tis. Kč (C.12.) 
na § 3419, pol. 5169, ORJ 161 o 220 tis. Kč (C.13.) 

- kapitálové výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 3745, pol. 6121, org. 5047 o 4 477 tis. Kč 
                               § 5299, pol. 6121, org. 8215 o 1 137 tis. Kč 
                               § 2212, pol. 6121, org. 3217 o 1 000 tis. Kč 
                               § 2321, pol. 6121, org. 7231 o 100 tis. Kč 
                                                             org. 7089 o 244 tis. Kč 
                                                             ÚZ 95, org. 7401 o 23 tis. Kč 
                               6409, pol. 6901 o 120 tis. Kč 
na § 5522, pol. 6121, org. 8253 o 600 tis. Kč 
na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7231 o 22 tis. Kč (C.4.) 
na § 5311, pol. 6125, ORJ 270 o 20 tis. Kč (C.16.) 

- neinvestiční transfery 
(C.3.) na ORJ 180, § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 39 o 429 tis. Kč 
                               § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 41 o 1 071 tis. Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 617 o 542 tis. Kč (E.1.) 
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s n i ž u j e 
- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 2 000 tis. Kč (E.4.) 
                                                                  o 2 000 tis. Kč (E.5.) 

Městský obvod Slezská Ostrava (C.15.) 
- sníží ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 13015 o 94 tis. Kč 
- sníží běžné výdaje 
na § 4399, pol. 5xxx, ÚZ 13015 o 94 tis. Kč 

Městský obvod Petřkovice (E.4.) 
- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 511 o 2 000 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § 22xx, pol. 5xxx, ÚZ 6330 o 2 000 tis. Kč 

Městský obvod Lhotka (E.5.) 
- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 612 o 2 000 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje 
na § 22xx, pol. 6xxx, ÚZ 6330 o 2 000 tis. Kč  

  
3) ukládá 
  vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.11.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 74 
Úprava rozpo čtu výdaj ů roku 2019 ve vztahu k o čekávané skute čnosti 
čerpání rozpo čtu k 31. 12. 2019 a zapojení p říjmů z dividend za rok 2018  
  
Usnesení číslo: 02729/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

úpravu závazných ukazatelů, a to 
- snížení investičního příspěvku organizaci Národní divadlo moravskoslezské, p. o.  
o 656 tis. Kč 
- snížení neinvestičního příspěvku organizaci Městská nemocnice Ostrava, p. o. 
o 50 000 tis. Kč 
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- snížení neinvestičního příspěvku organizaci Městský ateliér prostorového plánování 
a architektury, p. o. 
o 6 500 tis. Kč 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 
- příjmy z podílu na zisku a dividend 
na § 6310, pol. 2141, ORJ 125 o 63 223 tis. Kč 

s n i ž u j í 
- výdaje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu o 247 112 tis. Kč 

z v y š u j e 
- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 310 335 tis. Kč  

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.11.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 75 
Vázání rozpo čtu výdaj ů roku 2019 k p řevodu do rozpo čtu roku 2020 
  
Usnesení číslo: 02730/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují výdaje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu o 622 501 tis. Kč 
- snižují výdaje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu o 1 127 172 tis. Kč 
- snižuje se financování 

na pol. 8115, ORJ 120 o 1 749 673 tis. Kč  
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2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 11.12.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 76 
Návrh rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy na rok 2020 (bez rozpo čtů 
městských obvod ů) 
  
Usnesení číslo: 02731/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města  
 
schválit 

a) rozpočet statutárního města Ostrava na rok 2020 (bez rozpočtů městských obvodů) dle příloh 
č. 1 - 8 předloženého materiálu 
v členění 
příjmy celkem po konsolidaci 9 379 314 tis. Kč 
financování 1 456 784 tis. Kč 
celkové zdroje po konsolidaci 10 836 098 tis. Kč 
běžné výdaje po konsolidaci 7 870 937 tis. Kč 
kapitálové výdaje 2 965 161 tis. Kč 
celkové výdaje po konsolidaci 10 836 098 tis. Kč 

b) účelové neinvestiční dotace pro městské obvody ve výši 37 995 tis. Kč a převody 
nedočerpaných prostředků roku 2019 ve výši 9 152 tis. Kč dle přílohy č. 10 předloženého 
materiálu 
 
c) účelové investiční dotace pro městské obvody ve výši 95 850 tis. Kč a převody 
nedočerpaných prostředků roku 2019 ve výši 11 935 tis. Kč dle přílohy č. 10 předloženého 
materiálu 
 
d) neúčelové neinvestiční dotace pro městské obvody ve výši 1 289 101 tis. Kč dle přílohy č. 11 
předloženého materiálu 
 
e) neúčelové investiční dotace pro městské obvody v celkové výši 247 080 tis. Kč a převody 
nedočerpaných prostředků roku 2019 ve výši 68 472 tis. Kč dle přílohy č. 11 předloženého 
materiálu 
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f) přerozdělení dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 
mezi statutárním městem Ostrava a městskými obvody v celkové výši  304 031 tis. 
Kč dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 
 
g) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2020 dle přílohy č. 13  předloženého 
materiálu 
 
h) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023 dle přílohy č. 14  předloženého materiálu  

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města  
 
rozhodnout 

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

b) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti 
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. se sídlem Čkalovova 6144/20, 708 00 
Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle přílohy č. 16 předloženého materiálu 

c) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti 
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 
dle přílohy č. 17 předloženého materiálu 

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

e) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti 
AKORD&POKLAD, s.r.o. se sídlem nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145 
dle přílohy č. 19 předloženého materiálu 

f) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti 
AKORD&POKLAD, s.r.o. se sídlem nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145 
dle přílohy č. 20 předloženého materiálu 

g) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti 
Dům kultury města Ostravy, a.s. se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava, IČO 47151595 
dle přílohy č. 21 předloženého materiálu 

h) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti 
Janáčkův máj, o.p.s. se sídlem ul. 28. října 124/2556, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 
IČO 26807882 dle přílohy č. 22 předloženého materiálu 
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i) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace subjektu 
Ostravská univerzita se sídlem Dvořákova 138/7, 701 03  Ostrava-Moravská Ostrava, 
IČO 61988987 dle přílohy č. 23 předloženého materiálu 

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

k) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace subjektu 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava se sídlem tř. 17. listopadu 15, 
708 00  Ostrava-Poruba, IČO 61989100 dle přílohy č. 25 předloženého materiálu 

l) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace subjektu 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava se sídlem tř. 17. listopadu 2172/15, 
708 33  Ostrava-Poruba, IČO 61989100 dle přílohy č. 26 předloženého materiálu 

m) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace subjektu 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava se sídlem tř. 17. listopadu 2172/15, 
708 33  Ostrava-Poruba, IČO 61989100 dle přílohy č. 27 předloženého materiálu 

n) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. se sídlem A. Brože 3124/2, 
Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 25816977 dle přílohy č. 28 předloženého materiálu 

o) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace subjektu Nadace na pomoc zvířatům se sídlem Ukrajinská 1536/28, 708 00 
Ostrava-Poruba, IČO 25817981 dle přílohy č. 29 předloženého materiálu 

p) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace subjektu ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 sídlem č. p. 146, 
742 54  Bartošovice, IČO 47657901 dle přílohy č. 30 předloženého materiálu 

q) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace subjektu ZO ČSOP ALCES se sídlem V Zálomu 2948/1, Zábřeh, 
700 30  Ostrava, IČO 75093081 dle přílohy č. 31 předloženého materiálu 

r) o uzavření dodatku č. 27 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí 
kompenzací za veřejné služby se společností Dopravní podnik Ostrava a.s. se sídlem 
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 61974757 dle přílohy č. 32 
předloženého materiálu 

s) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace společnosti Dopravní podnik Ostrava, a s. se sídlem Poděbradova 494/2, 
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61974757 dle přílohy č. 33 předloženého materiálu 

t) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 
společnosti  Koordinátor ODIS, s.r.o. se sídlem ul. 28. října 3388/111, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 64613895 dle přílohy č. 34 předloženého materiálu 
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u) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace subjektu České republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70884561 dle přílohy č. 35 
předloženého materiálu 

v) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace společnosti Černá louka, s.r.o. se sídlem Černá louka 3235, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 26879280 dle přílohy č. 36 předloženého materiálu 

w) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace subjektu Diakonie ČCE - středisko v Ostravě se sídlem Syllabova 1278/19, 
703 00  Ostrava-Vítkovice, IČO 41035526 dle přílohy č. 37 předloženého materiálu 

x) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace subjektu Asociace TRIGON, o.p.s. se sídlem Skautská 1045/3, 708 00 
Ostrava-Poruba, IČO 27027686 dle přílohy č. 38 předloženého materiálu 

y) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace společnosti DTO CZ, s.r.o. se sídlem Mariánské náměstí 480/5, 709 00 
Ostrava-Mariánské Hory, IČO 47666439 dle přílohy č. 39 předloženého materiálu 

z) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu SMO na realizaci významných TOP AKCÍ 
v oblasti sportu příjemcům dle přílohy č. 40, a to ve výši dle přílohy předloženého materiálu 
a rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí účelových neinvestičních dotací mezi statutárním 
městem Ostrava a příjemci dle přílohy č. 40 a 41 předloženého materiálu 

aa) o poskytnutí účelového investičního příspěvku Středisku volného času Korunka, 
příspěvkové organizaci, se sídlem Korunní 699/49, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, 
IČO 75080508, dle přílohy č. 42 předloženého materiálu 

ab) o poskytnutí účelového investičního příspěvku Středisku volného času, Ostrava-Zábřeh, 
příspěvkové organizaci, se sídlem Gurťjevova 1823/8, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75080516, 
dle přílohy č. 43 předloženého materiálu 

ac) o poskytnutí účelového investičního příspěvku Domu dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, 
příspěvkové organizaci, se sídlem Marie Majerové 1722/23, 708 00 Ostrava-Poruba, 
IČO 75080541, dle přílohy č. 44 předloženého materiálu 

ad) o poskytnutí účelového investičního příspěvku Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové 
organizaci se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00373222, 
dle přílohy č. 45 předloženého materiálu 

ae) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Ostravskému muzeu, příspěvkové 
organizaci se sídlem Masarykovo náměstí 1/1, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava, 
IČO 00097594, dle přílohy č. 46 předloženého materiálu 

af) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Knihovně města Ostravy, příspěvkové 
organizaci, se sídlem na ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00097586, 
dle přílohy č. 47 předloženého materiálu 
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ag) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Knihovně města Ostravy, příspěvkové 
organizaci, se sídlem na ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00097586, 
dle přílohy č. 48 předloženého materiálu 

ah) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Středisku volného času Korunka, 
příspěvkové organizaci, se sídlem Korunní 699/49, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, 
IČO 75080508, dle přílohy č. 49 předloženého materiálu 

ai) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Středisku volného času Korunka, 
příspěvkové organizaci, se sídlem Korunní 699/49, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, 
IČO 75080508, dle přílohy č. 50 předloženého materiálu 

aj) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Středisku volného času Korunka, 
příspěvkové organizaci, se sídlem Korunní 699/49, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, 
IČO 75080508, dle přílohy č. 51 předloženého materiálu 

  
3) schvaluje 
  

rozpočty příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava dle přílohy č. 52 
a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací dle přílohy č. 53 předloženého 
materiálu 

  
4) schvaluje 
  

odpisové plány příspěvkových organizací dle přílohy č. 54 předloženého materiálu 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D.,  a náměstkyni primátora 
Mgr. Zuzaně Bajgarové 
předložit zastupitelstvu města ke schválení bod 1) a k rozhodnutí bod 2) předloženého materiálu

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 11.12.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek, T: 11.12.2019
 vedoucí odboru investičního 
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RM_M 21 
Návrh na p řivlastn ění opušt ěných movitých v ěcí a jejich následná 
ekologická likvidace 
  
Usnesení číslo: 02732/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  na straně statutárního města Ostravy přivlastnit si vozidla uvedená v příloze č. 1 předloženého 

materiálu 

  
2) ukládá 
  Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistit posouzení vozidel uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu z hlediska možnosti 
jejich dalšího hospodárného využití a naložení s nimi v souladu se zásadou hospodárného 
nakládání s majetkem města  

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.12.2019
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  
3) rozhodla 
  

svěřit magistrátu, odboru hospodářské správy, 
rozhodnutí o likvidaci těch vozidel uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu, 
u nichž posouzení dle bodu 2) tohoto usnesení povede k závěru, že jejich likvidace 
je nejhospodárnějším způsobem, jak s nimi naložit, a zajištění realizace této likvidace 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 28.02.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_M 28 
Schválení p řijetí dotace k projektu „M - Ostrava - Sportovní hala 
v  Krásném Poli”, i. č. 133D531009406, v rámci dota čního programu 
Ministerstva školství, mládeže a t ělovýchovy – Podpora materiáln ě 
technické základny sportu 2017 až 2024 
  
Usnesení číslo: 02733/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 00255/RM1822/5 
k usnesení č. 0091/ZM1822/2 
  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

zastupitelstvu města 

rozhodnout o přijetí dotace z dotačního programu Podpora materiálně technické základny sportu 
2017 až 2024 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se sídlem Karmelitská 529/7, 118 00 
Praha 1, IČO: 00022985, na projekt „M - Ostrava - Sportovní hala v Krásném Poli”, 
i. č. 133D531009406, dle podmínek uvedených v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektů dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.10.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
3) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit k rozhodnutí zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 11.12.2019
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 31 
Zapojení statutárního m ěsta Ostravy do projektu „Rozvoj kompetencí 
pedagogických pracovník ů pro zvládání problémového chování žák ů“ 
v rámci výzvy č. 02_19_077, jako partnera bez finan čního p říspěvku. 
Předkladatelem a nositelem projektu je Ostravská univ erzita 
  
Usnesení číslo: 02734/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zapojením statutárního města Ostravy do projektu „Rozvoj kompetencí pedagogických 
pracovníků pro zvládání problémového chování žáků“ v rámci výzvy č. 02_19_077 Podpora dětí 
a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jako partnera bez finančního příspěvku 
kde překladatelem a nositelem projektu je Ostravská univerzita 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Magistrátu města Ostravy – odboru školství a sportu 
zajistit veškeré úkony spojené se zapojením do realizace projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 26.11.2019
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 34 
Zapojení statutárního m ěsta Ostravy do výzvy pro zapojení samospráv 
do česko- slovenské fáze projektu Europe Goes Local 2020 (pod pora 
práce s mládeží na úrovni samospráv) 
  
Usnesení číslo: 02735/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zapojením statutárního města Ostravy do projektu pro zapojení samospráv 
do česko-slovenské fáze projektu Europe Goes Local 2020 (podpora práce s mládeží na úrovni 
samospráv). Tento projekt je projektem strategického partnerství 24 Národních agentur 
ERASMUS+ 

  
2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru školství a sportu 
ve spolupráci se Střediskem volného času Korunka, Ostrava Mariánské - Hory, příspěvková 
organizace (IČO 75080508) zajistit veškeré úkony spojené se zapojením do realizace projektu 
dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 30.11.2019
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 54 
Obecně závazná vyhláška, kterou se m ění obecn ě závazná vyhláška 
č. 7/2018, kterou se stanoví školské obvody základních  škol z řízených 
zastupitelstvy m ěstských obvod ů statutárního m ěsta Ostravy, ve zn ění 
obecn ě závazné vyhlášky č. 2/2019 
  
Usnesení číslo: 02736/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2018, 
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených zastupitelstvy městských obvodů 
statutárního města Ostravy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2019  dle Přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2018, 
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených zastupitelstvy městských obvodů 
statutárního města Ostravy 

  
3) ukládá 
  náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D.,  

předložit materiál na zasedání zastupitelstva města dne 11.12.2019 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 11.12.2019
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka „Výuka d ětí ostravských MŠ a ZŠ p řírodov ědných 
a technických obor ů”, po ř. č. 191/2019 
  
Usnesení číslo: 02737/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
91 

  
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 realizaci veřejné zakázky „Výuka dětí 
ostravských MŠ a ZŠ přírodovědných a technických oborů”, v rozsahu dle předloženého 
materiálu 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení 

členové: 
1. Mgr. Andrea Hoffmanová, Ph.D. - náměstkyně primátora 
2. Ing. Sylva Sládečková - odbor školství a sportu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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3. Mgr. Izabela Riessová - odbor školství a sportu 
4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Bc. Miroslava Segar - odbor školství a sportu 
3. Ing. Marta Chýlová - odbor školství a sportu 
4. Ing. Tomáš Smolík - obdor veřejných zakázek a kapitálových účastní 
5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  
3) ukládá 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.04.2020
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  
4) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.04.2020
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_M 64 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím dar ů do vlastnictví právnické 
osoby M ěstská nemocnice Ostrava, p říspěvková organizace, 
IČO  00635162, se sídlem Nemocni ční 898/20a, 728 80 Ostrava -
Moravská Ostrava. 

Usnesení číslo: 02738/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
41 

Rada města 

1) rozhodla 
  

v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, v celkové 
výši 47.553,00 Kč (dle přílohy č. 1 předloženého materiálu) 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 03.12.2019
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 65 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Domov Magnolie, Ostrava- Vítkovice, p říspěvková organizace, 
IČO 70631859, se sídlem Sirot čí 474/56, 703 00 Ostrava - Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 02739/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, 
IČO 70631859, se sídlem Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava - Vítkovice, v hodnotě 35.000,00 Kč 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 29.11.2019
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 58 
Úprava z řizovací listiny právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby 
se zdravotním postižením Ostrava, p říspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 02740/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 00910/RM1822/15 
  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

s návrhem na schválení dodatku č. 17 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby 
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, 
se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov, IČO 70631808, kterým se doplňuje 
předmět činnosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dodatek č. 17 ke zřizovací listině ze dne 21. 5. 2014 právnické osoby Čtyřlístek -
centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 
Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov, IČO 70631808, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 11.12.2019
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 59 
Přijetí dotace na projekt Ostrava - Modernizace m ěstského kamerového 
systému 2019 v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 
pro rok 2019 
  
Usnesení číslo: 02741/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 00370/RM1822/7 
k usnesení č. 00587/RM1822/10 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o přijetí státní dotace od poskytovatele Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 170 34 
Praha 7,  IČO: 00007064,  na projekt „Ostrava - modernizace městského kamerového systému 
2019“ v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2019  dle podmínek 
uvedených v příloze č. 1, 2 a důvodové zprávě předloženého materiálu 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

financování projektu  „Ostrava - modernizace městského kamerového systému 2019“ v rámci 
Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2019: financování ve výši 
379.740,00 Kč, spolufinancování 42.194,26 Kč, celkem 421.934,26 Kč 

  
3) schvaluje 
  

- z v y š u j í 
ostatní investiční přijaté transfery ze SR 
ORJ 120, pol. 4216, ÚZ 14990,                                                      o    380 tis. Kč 

- s n i ž u j í 
běžné výdaje 
na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7119, ORJ 180,                                         o    43 tis. Kč 

- z v y š u j í 
kapitálové výdaje 
na § 4349, pol. 6122, ÚZ 7119, ORG 701, ORJ 270,                          o    43 tis. Kč 
na § 4349, pol. 6122, ÚZ 14990, ORG 701, ORJ 270,                       o    380 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
5) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací a vyhodnocením projektu dle bodů 1) a 2) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 31.01.2020
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 60 
Návrh na zapojení statutárního m ěsta Ostravy jako partnera do projektu 
„Podpora preventivních program ů v Ostrav ě” 
  
Usnesení číslo: 02742/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zapojením statutárního města Ostravy jako partnera do projektu organizace 
SocioFactor s.r.o. „Podpora preventivních programů v Ostravě”, financovaného z operačního 
programu Zaměstnanost, dle předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

„Vyjádření partnera o spolupráci” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) zmocňuje 
  

vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
k podpisu „Vyjádření partnera o spolupráci” 

  
4) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
zajistit veškeré úkony spojené se zapojením statutárního města Ostravy jako partnera do projektu 
dle bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost 
  

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 30.11.2019
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 66 
Návrh na poskytnutí a zm ěnu účelu a podmínek čerpání již poskytnutých 
investi čních a ú čelových neinvesti čních p říspěvků příspěvkovým 
organizacím v oblasti sociální pé če 
  
Usnesení číslo: 02743/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 07063/RM1418/100 
k usnesení č. 09292/RM1418/129 
k usnesení č. 09817/RM1418/133 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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k usnesení č. 00175/RM1822/4 
k usnesení č. 01681/RM1822/26 
k usnesení č. 01807/RM1822/27 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí investičních příspěvků následujícím příspěvkovým organizacím v celkové výši 
5.745 tis. Kč, dle předloženého materiálu a důvodové zprávy s úpravou: 

a) Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, se sídlem 
Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba, ve výši 4.206 tis. Kč 

b) Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 70631824, 
se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, ve výši 1.406 tis. Kč 

c) Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832, se sídlem 
Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, ve výši 133 tis. Kč 

  
2) rozhodla 
  

o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků následujícím příspěvkovým organizacím 
v celkové výši 3.106 tis. Kč, dle předloženého materiálu a důvodové zprávy: 

a) Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, IČO 70631841, se sídlem 
Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz, ve výši 1.000 tis. Kč 

b) Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631859, se sídlem 
Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava - Vítkovice, ve výši 136 tis. Kč 

c) Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 70631824, 
se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, ve výši 350 tis. Kč 

d) Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816, 
se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, ve výši 120 tis. Kč 

e) Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov, ve výši 1.500 tis. Kč

  
3) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují běžné výdaje 

§ 4350, pol. 5909, ÚZ 2004, ORJ 180                                       o 7 351 tis. Kč 
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§ 4357, pol. 5909, ORG 43, ORJ 180                                        o 1 500 tis. Kč 

- zvyšují investiční trasfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

§ 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORG 40, ORJ 180                        o 2 902 tis. Kč 

§ 4357, pol. 6351, ÚZ 2004, ORG 40, ORJ 180                        o 1.304 tis. Kč 

§ 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORG 36, ORJ 180                        o 1 406 tis. Kč 

§ 4350, pol. 6351, ÚZ 2004, ORG 34, ORJ 180                        o   133 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

§ 4350, pol. 5331, ÚZ 2004, ORG 35, ORJ 180                       o   680 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5331, ÚZ 2004, ORG 35, ORJ 180                       o   320 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5331, ÚZ 2004, ORG 39, ORJ 180                       o   136 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5331, ÚZ 2004, ORG 36, ORJ 180                       o   350 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5331, ÚZ 2004, ORG 41, ORJ 180                       o   120 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5331, ORG 43, ORJ 180                                       o 1 500 tis. Kč  

  
4) schvaluje 
  

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

Navýšení investičního příspěvku na rok 2019 organizaci Domov Slunečnice Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO 70631883, na základě smlouvy o závazku veřejné služby 
a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02816/2015/SOC, ve výši 4.206 tis. Kč 

Navýšení investičního příspěvku na rok 2019 organizaci Domov pro seniory Iris, Ostrava -
Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 70631824, na základě smlouvy o závazku 
veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02980/2015/SOC, ve výši 1.406 tis. Kč  

Navýšení investičního příspěvku na rok 2019 organizaci Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, 
příspěvková organizace, IČO 70631832, na základě smlouvy o závazku veřejné služby 
a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02823/2015/SOC, ve výši 133 tis. Kč 

Navýšení účelového neinvestičního příspěvku na rok 2019 organizaci Domov Slunovrat, 
Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, IČO 70631841, na základě smlouvy o závazku 
veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02983/2015/SOC, ve výši 1.000 tis. Kč 

Navýšení účelového neinvestičního příspěvku na rok 2019 organizaci Domov Magnolie, 
Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631859, na základě smlouvy o závazku 
veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03180/2015/SOC, ve výši 136 tis. Kč  
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Navýšení účelového neinvestičního příspěvku na rok 2019 organizaci Domov pro seniory 
Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 70631824, na základě smlouvy 
o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02980/2015/SOC, ve výši 
350 tis. Kč  

Navýšení účelového neinvestičního příspěvku na rok 2019 organizaci Domov pro seniory 
Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816, na základě smlouvy 
o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02825/2015/SOC, ve výši 
120 tis. Kč  

Navýšení účelového neinvestičního příspěvku na rok 2019 organizaci Čtyřlístek - centrum 
pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, 
na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon 
č. 02785/2015/SOC, dodatku č. 1 č. 02785/2015/D1/2015/SOC, ve výši 1.500 tis. Kč   

  
5) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení a úpravu závazných 
ukazatelů dle bodu 4) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2019
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
6) rozhodla 
  

dle předloženého materiálu a důvodové zprávy: 

a) o změně účelu investičního příspěvku poskytnutého Domovu Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, 
příspěvková organizace, IČO 70631875, se sídlem Čujkovova 1717/25, 700 30 Ostrava - Zábřeh

b) o změně účelu a podmínek čerpání a vyúčtování účelových neinvestičních a investičních 
příspěvků poskytnutých Domovu Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, 
se sídlem Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba 

c) o změně účelu a podmínek čerpání a vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku 
poskytnutého Domovu Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832, 
se sídlem Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

d) o změně účelu a podmínek čerpání a vyúčtování investičních příspěvků poskytnutých 
Domovu pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 70631824, 
se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory  
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RM_VZ 3 
Koncese malého rozsahu „Bikesharing v Ostrav ě”, po ř. č. 183/2019 
  
Usnesení číslo: 02744/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 02455/RM1822/36 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na koncesi malého rozsahu, jíž předmětem 
je poskytování služeb souvisejících s provozováním systému veřejného sdílení jízdních kol, 
tzv. bikesharingu na území města Ostravy a okolí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
s dodavatelem: 

nextbike Czech Republic s.r.o. 
se sídlem: Libušina 526/101, Chválkovice, 779 00 Olomouc 
IČO: 07389108 

za jednotkovou cenu uvedenou v předloženém materiálu 

  
 

RM_M 6 
Návrh na uzav ření plné moci pro výkon inženýrské činnosti k projektu 
„Svinovský park” 
  
Usnesení číslo: 02745/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

zmocnit Ing. Magdu Cigánkovou Fialovou, IČO 69221189, se sídlem Bukovanského 2089/37, 
710 00 Ostrava k zastupování statutárního města Ostravy ve věci zajištění inženýrské činnosti 
k projektu „Svinovský park” a uzavřít dohodu o Plné moci  dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu  

  
 

RM_M 18 
Přijetí finan čního daru do Fondu pro d ěti ohrožené zne čištěním ovzduší 
od spole čnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02746/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
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 1) rozhodla 
  

na straně obdarovaného o přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 
150.000,- Kč od právnické osoby BorsodChem MCHZ, s.r.o., se sídlem Chemická 2039/1, 
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 26019388, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
a o uzavření darovací smlouvy s výše uvedenou právnickou osobou dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 19 
Žádost m ěstského obvodu Nová Ves o p řevod nedo čerpaných 
prost ředků z realizace projektu „Sadové úpravy hráze na pozem ku 
parc. č. 168/13, k. ú. Nová Ves u Ostravy - severní část” 
  
Usnesení číslo: 02747/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o převodu nedočerpaných prostředků z projektu „Sadové úpravy hráze na pozemku 
parc. č.  168/13, k. ú. Nová Ves u Ostravy - severní část” na realizaci projektu „Úprava okolí 
Lípy Novoveských občanů vysázené k 100. výročí založení Československé republiky“ 
ve výši 80 % z celkových nákladů, maximálně však 251.932,- Kč, a realizaci projektu 
„Trvalkový záhon - ul. U Boříka” ve výši 80 % z celkových nákladů, maximálně však 
191.385,- Kč, dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 
předložit radě města rozpočtové opatření ke schválení dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 31.01.2020
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 57 
Provád ění mýtních úmyslných t ěžeb v lesích v majetku statutárního 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02748/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) projednala 
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  návrh městské společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. na provádění mýtních 
úmyslných těžeb v lesích ve vlastnictví statutárního města Ostravy dle příloh č. 1 
a 2 předloženého materiálu   

  
2) schvaluje 
  

realizaci mýtních úmyslných těžeb v lesích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 

informovat dotčené městské obvody o schváleném plánu mýtních úmyslných těžeb v lesích 
dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 10.12.2019
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  
4) žádá 
  

jednatele společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., 
zajistit v předstihu poskytování informací o plánovaných mýtních úmyslných 
těžbách a plánovaných obnovách porostů v lesích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
na  webových stránkách společnosti a v terénu pomocí přenosných informačních 
tabulí                                    

  
 Vyřizuje: Ing. Vladimír Blahuta, T: 31.12.2020
 jednatel společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 
  
5) žádá 
  

jednatele společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., 
o předložení návrhu mýtních úmyslných těžeb v lesích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
naplánovaných pro rok 2021 k odsouhlasení odboru ochrany životního prostředí Magistrátu 
města Ostravy 

  
 Vyřizuje: Ing. Vladimír Blahuta, T: 30.10.2020
 jednatel společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 
  
6) ukládá 
  

vedoucímu odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, 
aby seznámil jednatele společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.  s body 2, 4 a 5 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 03.12.2019
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_M 84 
Informace o ur čení ceny vodného a sto čného pro rok 2020 
pro vodohospodá řský majetek m ěsta provozovaný spole čností 
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
  
Usnesení číslo: 02749/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o určení ceny vodného a stočného pro rok 2020 pro vodohospodářský majetek města 
provozovaný společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu 

  
 

RM_M 7 
Smlouva o poskytování spisové služby eSpis LITE se spole čností 
Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, p říspěvková organizace  
  
Usnesení číslo: 02750/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
83 

Rada města 

1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy o poskytování elektronické spisové služby eSpis ve verzi LITE 
se společností Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace se sídlem 
Bohumínská 1056/71, 710 00 Slezská Ostrava, IČO 70631816, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 68 
Dodatek č. 1 ke Smlouv ě o poskytování služby elektronických 
komunikací - kamerový systém spole čnosti Čtyřlístek - centrum 
pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o. 
  
Usnesení číslo: 02751/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
83 

Rada města 

1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služby elektronických komunikací –
kamerový systém se společností Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, příspěvková organizace se sídlem  Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov, 
IČO: 70631808 a spol. OVANET a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 
Ostrava Přívoz, IČO 25857568, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 80 
Návrh Dodatku č. 2 ke smlouv ě o poskytování služeb outsourcingu 
informa čních technologií uzav řené se spole čností OVANET, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02752/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb outsourcingu informačních 
technologií se společností OVANET, a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 
Ostrava Přívoz, IČO: 25857568, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 1 
Objednávka technické podpory 200 licencí FourJSGene ro 
od spole čnosti VERA, spol. s r. o. 
  
Usnesení číslo: 02753/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření objednávky technické podpory 200 licencí FourJSGenero na období od 1. 1. 2020 
do 31. 12. 2020 za celkovou cenu 216 000,- Kč bez DPH od společnosti VERA, spol. s r. o., 
IČO: 62587978, se sídlem Lužná 716/2, Vokovice, 160 00 Praha, dle důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 30.12.2019
 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka „Obnova Front- end SAN infrastruktury datového 
úložišt ě”, po ř. č. 164/2019 
  
Usnesení číslo: 02754/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
83 

  
k usnesení č. 02188/RM1822/32 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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k usnesení č. 02459/RM1822/36 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy 
dle přílohy č. 3  předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů 
o skutečném majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, na obnovu Front-end Storage Area Network infrastruktury datového úložiště pro potřeby 
statutárního města Ostravy s účastníkem poř. č.  1: 

Proact Czech Republic, s.r.o. 
se sídlem: Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4 
IČO: 24799629 

za cenu nejvýše přípustnou 4.550.900,-- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 15 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 „Smlouvy o dílo na realizaci stavby  
ÚČOV rekonstrukce vým ěníků kalu” 
  
Usnesení číslo: 02755/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2424/2019/OI/VZKÚ ze dne 8. 8. 2019 na realizaci 
stavby ÚČOV rekonstrukce výměníků kalu 

se zhotovitelem 

FERRMONT, a.s., Trenčínská 1320/89, Púchov, PSČ 020 01, IČO 31619916 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 24 
Návrh dodatku č. 2 ke Smlouv ě o dílo č. 0670//2019/OI/VZKÚ 
ze dne 13.03.2019 na realizaci stavby “Rekonstrukce k řižovatky č. 1021 
Českobratrská x Sokolská t řída”, dle p řílohy č. 1 předloženého materiálu
  
Usnesení číslo: 02756/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0670/2019/OI/VZKÚ ze dne 13.03.2019, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 25.09.2019, realizaci stavby „Rekonstrukce křižovatky č. 1021 
„Českobratrská x Sokolská třída”, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, se společností 
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha, IČO 60838744, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu  

  
 

RM_M 25 
Návrh dodatku č. 1 ke Smlouv ě o dílo č. 141/2019/OI/VZKÚ 
ze dne 24.04.2019 ke stavb ě „Spojovací mosty, sloupy a p řeklady - MNO, 
H1, H2, H3” 
  
Usnesení číslo: 02757/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 141/2019/OI/VZKÚ ze dne 24.04.2019

mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30, Ostrava, IČO: 00845451 
a společností OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 46342796, na realizaci 
díla „Spojovací mosty, sloupy a překlady - MNO, H1, H2, H3” dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 27 
Návrh na uzav ření „Smluv o z řízení služebností” v souvislosti 
se stavbou „Kanalizace Folvarek, II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 02758/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace Folvarek, 
II. etapa” mezi vlastníkem: 
xxxxxxxxxxxxxxx, rok nar. xxxxxxx 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace Folvarek, 
II. etapa” mezi vlastníky: 
xxxxxxxxxxxxxxx, rok nar. xxxxxxxx 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx, rok nar. xxxxxxxx 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace Folvarek, 
II. etapa” mezi vlastníkem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok nar. xxxx 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace Folvarek, 
II. etapa” mezi vlastníkem: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, rok nar. xxxx 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace Folvarek, 
II. etapa” mezi vlastníkem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok nar. xxxxxxxxx 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  
6) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace Folvarek, 
II. etapa” mezi vlastníky: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok nar. xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok nar. xxxxxxxxxx 
oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  
7) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace Folvarek, 
II. etapa” mezi vlastníkem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok nar. xxxxxxxx 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  
8) rozhodla 
  

o uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou „Kanalizace Folvarek, 
II. etapa” mezi vlastníkem: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok nar. xxxxxxxx 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a 
oprávněným: 
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451 
dle přílohy č. 13 předloženého materiálu 

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 48 
Návrh na uzav ření „Smlouvy o budoucí smlouv ě o zřízení věcného 
břemene - služebnosti” a „Smlouvy o smlouv ě budoucí o z řízení 
věcného b řemene” v souvislosti se stavbou „P řednádraží Ostrava -
Přívoz, prodloužená ul. Skladištní” zahrnutou do kapi tálového rozpo čtu 
statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02759/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti” v souvislosti 
se stavbou „Přednádraží Ostrava - Přívoz, prodloužená ul. Skladištní v k. ú. Přívoz” 
mezi budoucím povinným Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1-Nové 
Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 70994234, jednající prostřednictvím své 
organizační jednotky - správce majetku, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 
Ostrava 1, PSČ 702 00, 

budoucím oprávněným GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 
IČO: 27295567, zastoupenou společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 
602 00 Brno, IČO: 27935311 

a investorem statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, 
IČO: 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou 
Přednádraží Ostrava - Přívoz, prodloužená ul. Skladištní v k. ú. Přívoz” mezi budoucím 
povinným Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 
140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390, 

budoucím oprávněným GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 
IČO: 27295567 zastoupenou společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 
602 00 Brno, IČO: 27935311 

a investorem statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, 
IČO: 00845451, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 61 
Návrh na uzav ření Smlouvy” v souvislosti se stavbami „Demolice 
objekt ů kolem bývalé Vojanky” 
  
Usnesení číslo: 02760/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu” v souvislosti se stavbami „Demolice objektu kolem bývalé Vojanky” mezi 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava, IČO: 00845441 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 78 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke smlouv ě o dílo a p říkazní akce 
„Okružní k řižovatka O.-Poruba, ul. Francouzská - Jilemnického nám ěstí“ 
( PD + AD + IČ ) 
  
Usnesení číslo: 02761/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 0680/2019/OI/VZKÚ 
ze dne 12. 3. 2019 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, 
IČO 00845451 a společností Geoengineering spol. s r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00Ostrava, 
IČO 47668121 na akci „Okružní křižovatka Ostrava - Poruba, ul. Francouzská - Jilemnického 
náměstí ( PD + AD + IČ )”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 79 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke smlouv ě o dílo č. 2578/2010/OI/LPO 
ze dne 20.10.2010 ke stavb ě „Rekonstrukce a rozší ření kanalizace Nová 
Bělá - II. etapa” v k. ú. Nová B ělá 
  
Usnesení číslo: 02762/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2578/2010/OI/LPO ze dne 20.10.2010 
mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 
a Ing. Pavlem Tymou, Slavíkova 4404/39, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 72970898 na realizaci 
díla „Kanalizace Nová Bělá - II. etapa” (nově nazýváno jako „Rekonstrukce a rozšíření 
kanalizace Nová Bělá - II. etapa”) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka „Plošná kanalizace Polanka nad Odrou 4 . etapa, část I”, 
poř. č. 207/2019 
  
Usnesení číslo: 02763/RM1822/40 

(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 realizaci stavby „Plošná kanalizace Polanka 
nad Odrou 4. etapa, část I a rekonstrukce vodovodu ul. Konečná” v k. ú. Polanka nad Odrou, 
obec Ostrava, v rozsahu předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 

členové: 
1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 
3. Ing. Jan Šrámek - odbor investiční 
4. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 
5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Ing. František Kolařík - člen ZM 
2. Ing. Petr Gelnar - OVAK a.s. 
3. Ing. Jan Kotala - odbor investiční 
4. Ing. Jaroslav Čermák - odbor investiční 
5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
6. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.05.2020
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  
4) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 29.05.2020
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka „Parkovací d ům u krajského ú řadu - PD”, 
poř. č. 216/2019 
  
Usnesení číslo: 02764/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01537/RM1822/24 
k usnesení č. 02481/RM1822/36 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. § 65 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu k veřejné zakázce „Parkovací dům u krajského úřadu - PD”, účastníka: 

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. 
Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava - Poruba 
IČO: 277 87 443  

  
2) jmenuje 
  

komisi pro jednání ve složení: 

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 
2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
3. Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA - útvar hlavního architekta a stavebního řádu 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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4. Ing. Jan Šrámek - odbor investiční 
5. Ing. Petra Kopřivová - odbor investiční 
6. Mgr. Renata Kolková, MPA - odbor legislativní a právní 
7. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

  
3) ukládá 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.03.2020
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  
4) zmocňuje 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.03.2020
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka „Odstran ění tramvajové smy čky Ostrava - Výstavišt ě, 
ETAPA 1”, po ř. č. 206/2019 
  
Usnesení číslo: 02765/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na odstranění stavby 
dráhy „Odstranění tramvajové smyčky Ostrava – Výstaviště, ETAPA 1“, v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

DAV, a.s. 
se sídlem: Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava 
IČO: 00575381 

za cenu nejvýše přípustnou 1 317 104,50 Kč bez DPH  
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RM_VZ 9 
Veřejná zakázka „Odstran ění tramvajové smy čky Ostrava - Výstavišt ě, 
ETAPA 2”, po ř. č. 188/2019 
  
Usnesení číslo: 02766/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na odstranění stavby 
dráhy „Odstranění tramvajové smyčky Ostrava – Výstaviště, ETAPA 2“, v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 
se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 61974757 

za cenu nejvýše přípustnou 3 873 458,29 Kč bez DPH  

  
 

RM_M 23 
Oznámení o zahájení projednání Návrhu zprávy o uplat ňování Územního 
plánu Paskova 
  
Usnesení číslo: 02767/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

text odpovědi k oznámení o zahájení projednávání Návrhu zprávy o uplatňování Územního 
plánu Paskova dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 82 
Předchozí souhlas rady m ěsta k nabytí nemovitostí do majetku m ěsta 
  
Usnesení číslo: 02768/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) vydává 
  

- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k nabytí: 
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• stavby bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1418 svěřeném městskému obvodu Mariánské Hory 
pro městský obvod Mariánské Hory, 

• část pozemku parc. č. 1443/1 v k. ú. Radvanice, nově označenou dle geometrického plánu 
č.  2337-126/2019 jako pozemek parc. č. 1443/4 k. ú. Radvanice pro městský obvod 
Radvanice a Bartovice, 

• pozemku parc. č. st. 26/1 v k. ú. Heřmanice pro městský obvod Slezská Ostrava 

  
2) 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: 

• pozemků parc. č. 912, parc. 913 a parc. č. 914/1 a nemovitosti stojící na pozemku 
parc. č. 913 č. p. 91 pro městský obvod Hrabová, 

  
 

RM_M 17 
Uzavření dodatku č. 6 ke smlouv ě o digitalizaci s Moravskoslezskou 
vědeckou knihovnou 
  
Usnesení číslo: 02769/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
26 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o digitalizaci č. j. Ar 805/610.9-2006/Pb 
s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě, příspěvková organizace, 
Prokešovo nám. 9, 728 00 Ostrava, IČO: 00100579, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na jmenování vedoucího odboru hospodá řské správy Magistrátu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02770/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

jmenovat vedoucího odboru hospodářské správy Magistrátu města Ostravy pana Ing. Reného 
Bartoše, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, s účinností od 1. 2. 2020 
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RM_M 55 
Návrh ceny vodného a sto čného pro kone čného odb ěratele 
v průmyslové zón ě Mošnov pro rok 2020 
  
Usnesení číslo: 02771/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem  společnosti  Severomoravské  vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 
709 45 Ostrava, jako provozovatele vodohospodářské infrastruktury, s výší ceny pro vodné 
a stočné v průmyslové zóně Mošnov pro rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 3 
Úhrada za dálkové kreditování frankovacích stroj ů 
  
Usnesení číslo: 02772/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

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

a) ve výši 700.000,- Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v. č. 910769, 
umístěný na podatelně v objektu Nové radnice 

b) ve výši 700.000,- Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v. č. 910365, 
umístěný na podatelně v objektu Nové radnice 

c) ve výši 400.000,- Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v. č. 910364, 
umístěný na podatelně ODSČ na ulici 30. dubna 635/35 v Moravské Ostravě 

d) ve výši 200.000,- Kč pro frankovací stroj FRAMA MAILMAX 4430TC50, v. č. 910740, 
umístěný na podatelně ODSČ na ulici 30. dubna 635/35 v Moravské Ostravě  

  
 

RM_M 4 
Návrh na uzav ření smlouvy o výp ůjčce um ěleckých d ěl 
  
Usnesení číslo: 02773/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

uzavřít smlouvu o výpůjčce  uměleckých děl  mezi statutárním městem Ostrava, 
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 (vypůjčitel) a  Galerií výtvarného umění, 
příspěvková organizace, se sídlem Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, 
IČO: 00373231  (půjčitel)  dle  přílohy č.1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 14 
Návrh na uzav ření smlouvy o výp ůjčce výpo četní techniky 
  
Usnesení číslo: 02774/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít Smlouvu o výpůjčce výpočetní techniky specifikované v důvodové zprávě předloženého 
materiálu mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, 
IČO:  00845451 (půjčitel) a Černou loukou s.r.o., se sídlem Černá louka 3235, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 26879280 (vypůjčitel) na dobu určitou od 1.12.2019 
do 30.11.2022,  dle návrhu smlouvy o výpůjčce, která je přílohou  č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 56 
Vzdání se funkce p řísedící Okresního soudu v Ostrav ě 
  
Usnesení číslo: 02775/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

oznámení stávající přísedící Okresního soudu v Ostravě paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý 
pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o vzdání se funkce přísedící zastupitelstvu města 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 11.12.2019
 vedoucí odboru vnitřních věcí 
  

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

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 91/91 
  

RM_M 83 
Směrnice upravující postup p ři poskytování informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k informacím, ve zn ění 
pozdějších p ředpis ů 
  
Usnesení číslo: 02776/RM1822/40 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

směrnici č. 1/2019 upravující postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
2) doporučuje 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města návrh, aby pověřilo ředitele Městské policie Ostrava plněním 
úkolů na úseku zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, v souvislosti s činností Městské policie Ostrava v oblasti samostatné 
působnosti 

  
3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k projednání 

  
 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 11.12.2019
 vedoucí odboru vnitřních věcí 
  

 
 

 


