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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 25.08.2020 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

04560/RM1822/67 RM_M 0 Schválení programu 67. schůze rady města konané 

dne 25.08.2020 

35 

04561/RM1822/67 RM_M 1 Návrh na uložení odvodu do rozpočtu statutárního 

města Ostravy za porušení rozpočtové kázně 

příspěvkovým organizacím - Ostravské muzeum  

a PLATO Ostrava 

87 

04562/RM1822/67 RM_M 2 Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném 

převodu pozemku v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec 

Ostrava 

08 

04563/RM1822/67 RM_M 3 Povolení výjimky ze stavební uzávěry vymezené 

kolem zlikvidovaného opuštěného důlního díla 

„Jáma č. IX“ v k. ú. Slezská Ostrava 

89 

04564/RM1822/67 RM_M 4 Návrh koupit pozemky parc.č. 135/7 a parc.č. 

135/8 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava 

08 

04565/RM1822/67 RM_M 5 Návrh na souhlas s umístěním komunikační sítě, 

uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 

služebností k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro CETIN a.s 

08 

04566/RM1822/67 RM_M 6 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc 

červen 2020 

25 

04567/RM1822/67 RM_M 7 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. 

Polanka nad Odrou a neprodat nemovité věci v k.ú. 

Svinov, vše obec Ostrava 

08 

04568/RM1822/67 RM_M 8 Návrh na přijetí budoucího daru vodovodního řadu 

a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací            

s budoucím dárcem Asental Land, s.r.o. 

08 

04569/RM1822/67 RM_M 9 Návrh prodat bytovou jednotku - k.ú. Dubina               

u Ostravy, obec Ostrava 

08 

04570/RM1822/67 RM_M 10 Návrh na poskytnutí dotací Moravskoslezskému 

kraji na spolufinancování projektů “Kotlíkové 

dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva”               

a “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji -  

3. výzva” 

80 

04571/RM1822/67 RM_M 11 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc 

červenec 2020 

25 

04572/RM1822/67 RM_M 12 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  

s T-Mobile Czech Republic a.s. 

08 

04573/RM1822/67 RM_M 13 Návrh na uzavření smluv o uzavření budoucích 

smluv o zřízení věcného břemene v k.ú. Hrušov, 

obec Ostrava 
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04574/RM1822/67 RM_M 14 Oznámení o konání opakovaného veřejného 

projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu 

Velká Polom 

89 

04575/RM1822/67 RM_M 15 Vystavení objednávky vůči společnosti Jiří Vaněk, 

s.r.o. na zhotovení čtyř posuvných (kompaktních) 

regálů 

26 

04576/RM1822/67 RM_M 16 Návrh na prodej přebytečného movitého majetku 

města formou elektronické aukce 

84 

04577/RM1822/67 RM_M 17 Návrh na svěření nemovitých věcí v k.ú. Polanka 

nad Odrou, obec Ostrava, městskému obvodu 

Polanka nad Odrou 

08 

04578/RM1822/67 RM_M 18 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty        

Ing. Vladimíra Cigánka, náměstka primátora,          

na Slovensko (Bratislava) dne 02.09.2020 

01 

04579/RM1822/67 RM_M 19 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru      

do vlastnictví Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., 

IČO: 00373222 

42 

04580/RM1822/67 RM_M 20 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

se společností CETIN a.s. 

08 

04581/RM1822/67 RM_M 21 Posouzení a vyjádření k návrhu Dodatku č. 1 

Smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního 

příspěvku z Fondu malých projektů pro projekty 

“Spoznajme sa navzájom” a “Se seniory                

od Ostravy po Čadcu” v rámci programu Interreg 

V-A Slovenská republika - Česká republika 

50 

04582/RM1822/67 RM_M 22 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 

Hrabůvka, v k.ú. Výškovice u Ostravy a v k.ú. 

Stará Bělá, obec Ostrava 

08 

04583/RM1822/67 RM_M 23 Návrh na uzavření “Dohody o bezesmluvním 

užívání” v souvislosti se stavbou “Demolice 

objektu Sokolská třída 2641/62 v Ostravě k.ú. 

Moravská Ostrava, pozem. č. 1092/8” 

05 

04584/RM1822/67 RM_M 24 Zpráva o činnosti komisí rady města za I. pololetí 

roku 2020 

28 

04585/RM1822/67 RM_M 25 Návrh na záměr pronajmout nemovité věci v k. ú. 

Martinov ve Slezsku 

08 

04586/RM1822/67 RM_M 27 Návrh na naložení s neupotřebitelným                  

a přebytečným majetkem v užívání Magistrátu 

města Ostravy 

84 

04587/RM1822/67 RM_M 28 Návrh na dočasné snížení nájemného v rámci 

programu COVID - Nájemné včetně odvolání 

08 

04588/RM1822/67 RM_M 29 Zpráva o čerpání finančních prostředků Fondu  

pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava             

v 1. pololetí 2020 
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04589/RM1822/67 RM_M 30 Přijetí dotace ze státního rozpočtu na podporu 

finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních 

službách v souvislosti s epidemií COVID_19          

pro Statutární město Ostrava 

86 

04590/RM1822/67 RM_M 31 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných 

movitých věcí statutárního města Ostravy, 

předaných k hospodaření právnické osobě Domov 

Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867, 

se sídlem Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava - 

Zábřeh 

41 

04591/RM1822/67 RM_M 32 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných 

movitých věcí statutárního města Ostravy, 

předaných k hospodaření právnické osobě Městská 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,           

IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 

728 80 Ostrava - Moravská Ostrava 

40 

04592/RM1822/67 RM_M 33 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru        

do vlastnictví právnické osoby Čtyřlístek - centrum 

pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem 

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov 

41 

04593/RM1822/67 RM_M 34 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů         

do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, 

se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - 

Moravská Ostrava 

40 

04594/RM1822/67 RM_M 35 Výběrové řízení pro poskytnutí příspěvků                  

z rozpočtu SMO na podporu digitální výuky na rok 

2020 

91 

04595/RM1822/67 RM_M 36 Projednání návrhů usnesení v rámci 7. zasedání 

Výkonné rady spolku Moravskoslezský pakt 

zaměstnanosti, z.s. (dále Spolek) 

91 

04596/RM1822/67 RM_M 37 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele                 

s nabytím darů do vlastnictví Zoologické zahrady   

a botanického parku Ostrava, příspěvkové 

organizace 

38 

04597/RM1822/67 RM_M 38 ITI ostravské aglomerace - změna výzvy                  

a vyhlášení nové výzvy k předkládání projektových 

záměrů 

38 

04598/RM1822/67 RM_M 39 Návrh na uzavření smluv o výpůjčce 08 

04599/RM1822/67 RM_M 40 Návrh na souhlas s umístěním stavby pro městský 

obvod Slezská Ostrava a městský obvod Stará Bělá 

08 

04600/RM1822/67 RM_M 41 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu  

ev. č. 3638/2017/MJ 

08 

04601/RM1822/67 RM_M 42 Dodatek č. 1 smlouvy o technické podpoře systému 

SVI se společností CES EA s.r.o. 
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04602/RM1822/67 RM_M 43 Návrh koupit spoluvlastnický podíl na nemovité 

věci v k.ú. Koblov, obec Ostrava, návrh prodat 

nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 

08 

04603/RM1822/67 RM_M 44 Úprava rozpočtu 07 

04604/RM1822/67 RM_M 45 Poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků 

příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče 

a zdravotnictví v celkovém objemu 4.000 tis. Kč 

86 

04605/RM1822/67 RM_M 46 Žádost společnosti RWR s.r.o. o změnu názvu 

akce, navýšení poskytnuté dotace a rozšíření 

uznatelných nákladů plynoucí z veřejnoprávní 

smlouvy č. 0282/2020/ŠaS a dodatku                      

č. 0282D1/2020/ŠaS 

91 

04606/RM1822/67 RM_M 47 Návrh na prodej přebytečných movitých věcí           

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

08 

04607/RM1822/67 RM_M 48 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti     

v pozemcích ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy pro CETIN a. s. 

08 

04608/RM1822/67 RM_M 49 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

bytu č. 14 v domě na ul. Horní 3032/100 a bytu            

č. 14 v domě na ul. Horní 3033/102, oba 

Ostrava-Bělský Les. Návrh na uzavření nájemní 

smlouvy na byt č. 3 v domě na ul. Pobialova 875/8, 

Ostrava-Moravská Ostrava 

08 

04609/RM1822/67 RM_M 50 Návrh na uzavření Dodatku č. 3 mezi statutárním 

městem Ostrava a správcem inženýrských sítí         

ve vztahu ke GISMO: Ostravské vodárny                 

a kanalizace a. s. 

83 

04610/RM1822/67 RM_M 51 Žádost městského obvodu Poruba o souhlas            

se zřízením střední odborné školy waldorfského 

typu 

91 

04611/RM1822/67 RM_M 52 Návrh na souhlas s umístěním inž. sítí, uzavření 

smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 

nájemních smluv 

08 

04612/RM1822/67 RM_M 53 Návrh na souhlas s trvalým odnětím                      

ze zemědělského půdního fondu, návrh na záměr 

pronajmout části pozemků v k. ú. Pustkovec a k. ú. 

Muglinov, obec Ostrava, návrh na záměr města 

změnit smlouvu o výpůjčce formou uzavření 

dodatku 

08 

04613/RM1822/67 RM_M 55 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci           

v rámci vyhlášení mimořádného dotačního řízení 

MPSV pro rok 2020 na financování zvýšení 

provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů                          

v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, 

mimořádných  opatření   a  krizových  opatření  

 

 

50 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 6/80  
  

V  sociálních službách v souvislosti  s  epidemií 

COVID_19 

04614/RM1822/67 RM_M 57 Výzva SBD Nová huť k bezúplatnému převodu 

spoluvlastnického podílu města na bytových 

domech na ul. Zapletalova č. 1937/3, 1938/5          

a 1939/7, Ostrava - Slezská Ostrava 

08 

04615/RM1822/67 RM_M 58 Návrh na uzavření Smlouvy o postoupení práv       

a povinností z územního rozhodnutí se společností 

CONTERA Investment X. s.r.o. - “TROJZUBEC” 

08 

04616/RM1822/67 RM_M 59 Návrh na poskytnutí finančního daru za účelem 

podpory kongresu XV. Ostravské traumatologické 

dny s mezinárodní účastí právnické osobě Fakultní 

nemocnice Ostrava 

86 

04617/RM1822/67 RM_M 60 Návrh na záměr města prodat nemovité věci              

v k.ú. Martinov ve Slezsku a v k.ú. Poruba, návrh 

na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. 

Martinov ve Slezsku, vše obec Ostrava 

08 

04618/RM1822/67 RM_M 62 Návrh na uzavření smlouvy o dílo na realizaci          

a následnou péči o vysazenou zeleň v rámci 

projektu “Zelená osa Vítkovic” 

38 

04619/RM1822/67 RM_M 63 Návrh na uzavření nájemní smlouvy v k.ú. 

Moravská Ostrava a k.ú. Čeladná 

08 

04620/RM1822/67 RM_M 64 Návrh na záměr města propachtovat objekt 

Loděnice na soutoku řeky Ostravice a Lučiny, k. ú. 

Slezská Ostrava 

08 

04621/RM1822/67 RM_M 65 Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického 

podílu ve výši 10/80 pozemku parc. č 3028/1 v k. ú. 

Stará Bělá, obec Ostrava a návrh na jeho svěření 

příslušnému městskému obvodu 

08 

04622/RM1822/67 RM_M 66 Návrh k nabytí nemovitých věcí v k.ú. Bartovice  

a v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

08 

04623/RM1822/67 RM_M 67 Návrh vypovědět smlouvy o nájmu nebytových 

prostor v budově č.p. 3338, na pozemku          

parc. č. 461/2, k.ú. Moravská Ostrava 

08 

04624/RM1822/67 RM_M 68 Návrh na uzavření nájemní smlouvy 08 

04625/RM1822/67 RM_M 69 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

akce “ Revitalizace parku u Biskupství” 

05 

04626/RM1822/67 RM_M 70 Úprava nivelety dešťové kanalizace v ul. Těšínská 

- návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 

č. 1167/2020/OI/VZKÚ 

05 

04627/RM1822/67 RM_M 71 Ustanovení rady a návrh na nominaci členů rady 

příspěvkové organizace Městský ateliér 

prostorového plánování a architektury 
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04628/RM1822/67 RM_M 72 Schválení Registrace akce a Rozhodnutí           

o poskytnutí dotace pro projekt “Energetické 

úspory bytových domů v Ostravě-Radvanicích        

a Bartovicích” v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu 

50 

04629/RM1822/67 RM_M 73 Návrh na uzavření “Smlouva o výpůjčce              

a Smlouva o právu provést stavbu” v souvislosti  

se stavbou “Zastávka MHD Kotva na ul. 

Výškovická” zahrnutou do kapitálového rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

05 

04630/RM1822/67 RM_M 74 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 2098/2019/OI/VZKÚ ze dne 16.07.2019           

na realizaci stavby “Kanalizace splašková Plesná - 

II. etapa, II. část” 

05 

04631/RM1822/67 RM_M 75 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitostí svěřených městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

89 

04632/RM1822/67 RM_MZP 1 Návrh na úpravu počtu funkčních míst odboru 

archivu města Ostravy a odboru vnitřních věcí 

Magistrátu města Ostravy k 1.9.2020 

36 

04633/RM1822/67 RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Drogerie a čisticí prostředky 

2020“ poř. č. 103/2020 

84 

04634/RM1822/67 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Vybavení kanceláří nábytkem” 

poř.č. 124/2020 

84 

04635/RM1822/67 RM_VZ 3 VZMR dodávka 4ks velkoobjemových tiskáren      

od společnosti Vidaron a.s. 

83 

04636/RM1822/67 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Areál střelnic na ul. Plzeňská - 

IZ”, poř. č. 094/2020 

05 

04637/RM1822/67 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Kontejnerová stání na území 

města Ostravy”, poř. č. 102/2020 

05 

04638/RM1822/67 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Cyklistická trasa J, úsek 

Radvanice - Bartovice (PD+AD+IČ)”, poř. č. 

122/2020 

05 

04639/RM1822/67 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu          

a kanalizace ul. Sadová”, poř. č. 87/2020 

05 

04640/RM1822/67 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Dodávka stojanů na kola”, poř. č. 

116/2020 

38 

04641/RM1822/67 RM_VZ 10 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní        

na TDS + koordinátora BOZP při akci Odstranění 

objektů v ulici Vojanova 

05 

04642/RM1822/67 RM_VZ 11 Soutěž o návrh “Parkovací dům za katedrálou”, 

poř. č. 100/2020 

62 

04643/RM1822/67 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Blok Nové Lauby”, poř. č. 

115/2020 

 

 

 

05 
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04644/RM1822/67 RM_VZ 13 Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 

č. 3591/2019/LPO na vytvoření návrhu stavby, 

poskytnutí licence, a o poskytování služeb 

projektanta na akci “Koncertní hala města Ostravy” 

05 

  
 
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 61 Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě 

příkazní č. 0221/2017/OI/VZKÚ 

05 

  RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Parkovací plochy pod mostní 

estakádou Bazaly - PD, IČ, AD”, poř. č. 111/2020 

05 

  RM_M 26 Návrh na uzavření nájemní smlouvy v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

  RM_M 56 Návrh na záměr města prodat nebo pronajmout 

nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava - restaurace Spolek 

08 

  RM_M 54 Návrh dalšího postupu souvisejícího s realizací 

výstavby Horolezecké haly - Karolina, návrh na 

záměr města prodat část pozemku, návrh na záměr 

pronájmu části pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava (ul. K Trojhalí) 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 67. schůze rady města konané dne 25.08.2020 
  
Usnesení číslo: 04560/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 67. schůze rady města konané dne 25.08.2020 

  

 
RM_M 1 
Návrh na uložení odvodu do rozpočtu statutárního města Ostravy           
za porušení rozpočtové kázně příspěvkovým organizacím - Ostravské 
muzeum a PLATO Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04561/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uložit odvod dle ustanovení § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů,  ve znění pozdějších předpisů, 

a) právnické osobě Ostravské muzeum, příspěvková organizace, IČO 00097594, se sídlem 

Masarykovo náměstí 1/1,  728 41 Ostrava,  za porušení rozpočtové kázně ve výši 61.879,00 Kč 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

b) právnické osobě PLATO Ostrava, příspěvková organizace, IČO 71294538, se sídlem 

Prokešovo náměstí 1803/8,  702 00 Ostrava, za porušení rozpočtové kázně ve výši            

327.088,08 Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) stanoví 

  
a) právnické osobě Ostravské muzeum, příspěvková organizace,  IČO 00097594, 

se sídlem Masarykovo náměstí 1/1,  702 00 Ostrava, lhůtu pro zaplacení odvodu neoprávněně 

použitých peněžních prostředků do 15. 10. 2020, dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

b) právnické osobě PLATO Ostrava, příspěvková organizace, IČO 71294538, se sídlem 

Prokešovo náměstí 1803/8,  702 00 Ostrava, lhůtu pro zaplacení odvodu neoprávněně použitých 

peněžních prostředků do 15. 10. 2020, dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 4 předloženého 

materiálu  
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RM_M 2 
Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku v k. ú. 
Lhotka u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04562/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků: 

parc. č. 419/3 - ostatní plocha, 

parc. č. 419/4 - ostatní plocha, 

oddělené z pozemků parc. č. 419, dle GP č. 1040-36/2019, vyhotovený pro k. ú. Lhotka           

u Ostravy, obec Ostrava 

  

ve vlastnictví České republiky, ve správě Státního pozemkového úřadu, podle § 7 odst. 2 

písmeno a)  zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

s Českou republikou - Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

kterou zastupuje Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu 

adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 

IČO:01312774 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit pozemky, uvedené v bodě 1) 

návrhu usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Lhotka u Ostravy 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 tyto pozemky statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo  pozemky uvedené v bodě 1)  návrhu usnesení, jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Lhotka u Ostravy 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 tyto pozemky statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví  

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodu 1) až 3)  tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 3 
Povolení výjimky ze stavební uzávěry vymezené kolem zlikvidovaného 
opuštěného důlního díla „Jáma č. IX“ v k. ú. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04563/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti ve stavební uzávěře stanovené územním 

rozhodnutím č. 158/2000 vydaným dne 10.08.2000 pod č. j. Správ./ÚSŘ/3743-14/99/Kov           

pro území vymezené bezpečnostním pásmem zlikvidovaného opuštěného důlního díla “Jáma   

č. IX” v k. ú. Slezská Ostrava, a to za účelem umístění a realizace stavby ”Novostavba prodejny 

Lidl, ul. Michálkovická”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 4 
Návrh koupit pozemky parc.č. 135/7 a parc.č. 135/8 v k.ú. Hrabůvka, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04564/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit 

níže uvedené nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, a to:  

- pozemek p.p.č. 135/7 

- pozemek p.p.č. 135/8 

z vlastnictví společnosti Dřevo Trust - prodej, a.s., Jaromírova 80/51, Nusle, 128 00 Praha 2, 

IČO: 411 90 408 

za cenu obvyklou ve výši 462.000,- Kč 

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

  

2) ukládá 
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náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 5 
Návrh na souhlas s umístěním komunikační sítě, uzavření smluv             
o budoucí smlouvě o zřízení služebností k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro CETIN a.s 
  
Usnesení číslo: 04565/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích           

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1906/128 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 1906/131 - ostatní plocha, zeleň 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, pro:  

  

CETIN a.s. 

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO:  040 84 063 

v rámci stavby “11010-091389 WTTx O2_T_OSBAL_OK” 

dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

parc. č. 1906/128 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 1906/131 - ostatní plocha, zeleň 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

CETIN a.s. 

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 040 84 063 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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3) souhlasí 

  
s umístěním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku             

ve vlastnictví statutárního města Ostravy:  

parc. č. 1649/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, pro:  

  

CETIN a.s. 

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO:  040 84 063 

v rámci stavby “11010-093902 WTTx 0_NT_E1_OSDRU_OK” 

dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 5/2 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemku: 

parc. č. 1649/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

CETIN a.s. 

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 040 84 063 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

5) souhlasí 

  
s umístěním vnitřního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v budově č.p. 1823, obč. 

vybavenost, která je součástí pozemku p.č.st. 1901 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zábřeh 

nad  Odrou, obec Ostrava  a  podzemního komunikačního vedení veřejné  komunikační  sítě 

v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 654/7 - ostatní plocha, zeleň 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro:  

  

CETIN a.s. 

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO:  040 84 063 

v rámci stavby “11010-091381 WTTx NT_T_OSYGU_OK” 

dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 8/2 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti zřízení                  
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a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemku: 

p. p. č. 654/7 - ostatní plocha, zeleň 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

CETIN a.s. 

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 040 84 063 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc červen 2020 
  
Usnesení číslo: 04566/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc červen 2020 

  

 
RM_M 7 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Polanka nad Odrou  
a neprodat nemovité věci v k.ú. Svinov, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04567/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit   

- část pozemku parc. č. 2183 o výměře 12 m2 , ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřenou městskému obvodu Polanka nad Odrou, která je dle geometrického plnu                  

č. 3471-14/2020 vyhotoveného pro k.ú. Polanka nad Odrou, nově označena jako pozemek 

parc.č. 2183/2 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

za 

- část pozemku parc.č. 2071 o výměře 20 m2 , ve vlastnictví fyzické osoby, která                      

je dle geometrického plánu č. 3471-14/2020 vyhotoveného pro k.ú. Polanka nad Odrou, 

nově označena jako pozemek parc.č. 2071/2 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava  

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

  
s návrhem na záměr města prodat 

- část pozemku parc.č. 659/265 o výměře 71 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Svinov, která je dle geometrického 

plánu č. 2048-42/2009 vyhotoveného pro k.ú. Svinov označena jako pozemek parc.č. 659/297    

v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat  

- část pozemku parc.č. 1105/1 o výměře cca 230 m2 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy,  

dle zákresu, který je přílohou č. 6/C předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) až 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 8 
Návrh na přijetí budoucího daru vodovodního řadu a uzavření smlouvy  
o budoucí smlouvě darovací s budoucím dárcem Asental Land, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04568/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí budoucího daru vodovodního řadu PE D 160 celkové předpokládané délky 640 m, který 

bude vybudován v rámci stavby “Vodovod Hlučínská” a uložen v pozemcích v k. ú. Přívoz, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 1A a č. 1B předloženého materiálu, a to: 

- p. p. č. 562/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 907/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 574/7 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 576 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. st. č. 262/1 - zastavěná plocha a nádvoří, 

- p. st. č. 669/1 - zastavěná plocha a nádvoří, 

- p. st. č. 669/2 - zastavěná plocha a nádvoří, 

- p. st. č. 259 - zastavěná plocha a nádvoří, 
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- p. p. č. 574/10 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 590/14 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. st. č. 3226 - zastavěná plocha a nádvoří, 

- p. p. č. 1124/9 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

- p. p. č. 1124/1 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 

- p. p. č. 1179/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 1179/27 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 1179/47 - ostatní plocha, dálnice, 

- p. p. č. 1179/168 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 1179/169 - ostatní plocha, jiná plocha, 

- p. p. č. 562/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 971/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- p. p. č. 688/2 - trvalý travní porost, 

- p. p. č. 694/2 - trvalý travní porost, 

- p. p. č. 694/3 - ostatní plocha, neplodná půda, 

- p. p. č. 696 - vodní plocha, zamokřená plocha, 

- p. p. č. 1087/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

- p. p. č. 1087/4 - ostatní plocha, manipulační plocha 

a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

s budoucím dárcem 

Asental Land, s.r.o. 

se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČO: 27769143 

  

 
RM_M 9 
Návrh prodat bytovou jednotku - k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04569/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem prodat bytovou jednotku č. 3031/4 ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

nesvěřenou městskému obvodu, vymezenou ve smyslu zák. č. 72/1994 Sb., v bytovém domě č.p. 

3031, který stojí na pozemku parc.č. 287/2, k.ú. Dubina u Ostravy, část obce Bělský Les, obec 

Ostrava, včetně příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku 

ve výši 5422/295311, a to společnosti ALFA Bydlení s.r.o., IČO 087 04 163, sídlo Bartoníčkova 

1564/14, Předměstí, 746 01 Opava, za cenu obvyklou ve výši 995.000,- Kč 

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

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 17/80  
  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 10 
Návrh na poskytnutí dotací Moravskoslezskému kraji                   
na spolufinancování projektů “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji - 2. výzva” a “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 
  
Usnesení číslo: 04570/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 1684/ZM1418/26 
k usnesení č. 0221/ZM1822/4 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 1 208 681 Kč          

za účelem spolufinancování výměny kotlů v rámci projektů “Kotlíkové dotace                     

v Moravskoslezském kraji - 2. výzva” a “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 

a  o uzavření smluv o poskytnutí dotací dle přílohy č. 2 a č. 4 předloženého materiál             

mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, IČO: 708 90 692, se sídlem           

28. října 117, 702 18 Ostrava 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují ostatní neinvestiční výdaje: 

na § 3713, pol. 5909, ORJ 190 ............................................... o 1 209 tis. Kč 

- zvyšují investiční transfery: 

na § 3713, pol. 6342, ORJ 190 ................................................ o 1 209 tis. Kč 

  

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 11 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc červenec 2020 
  
Usnesení číslo: 04571/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc červenec 2020 

  

 
RM_M 12 
Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti s T-Mobile Czech Republic a.s. 
  
Usnesení číslo: 04572/RM1822/67 

(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 podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě               

do pozemků: 

parc. č. 770/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 770/2 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé, 

oba v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, pro: 

T-Mobile Czech Republic a.s. 

se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 

IČO: 64949681 

v rámci stavby “FTTH Ostrava – Dubina,_zemní část_Žižkovská”  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  

2) rozhodla 

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

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

parc. č. 770/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 770/2 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé, 

oba v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 64949681 

dle přílohy č.3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 13 
Návrh na uzavření smluv o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného 
břemene v k.ú. Hrušov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04573/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy                  

o zřízení věcného břemene č. OV/282/d/2019/Ha -  služebnosti inženýrské sítě kanalizace DN 

1000 k pozemkům: 

- parc. č. 1871/38 - ostatní plocha, silnice 

- parc. č. 2070/28 - ostatní plocha, silnice 

oba v k.ú. Hrušov, obec Ostrava 

s budoucím povinným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 708 90 692 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČO: 000 95 711 

a investorem: 

CONTERA Investment VIII s.r.o. 

se sídlem Černokostelecká 2247, 251 01 Říčany, IČO: 055 18 849 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  

2) rozhodla 

  
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene č. OV/276/d/2019/Ha - služebnosti  inženýrské sítě veřejného osvětlení 

k pozemkům: 

- parc. č. 1871/38 - ostatní plocha, silnice 

- parc. č. 2061/20 - ostatní plocha, silnice 

- parc. č. 2070/28 - ostatní plocha, silnice 

vše v k.ú. Hrušov, obec Ostrava 

s budoucím povinným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 708 90 692 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČO: 000 95 711 

a investorem: 

CONTERA Investment VIII s.r.o. 

se sídlem Černokostelecká 2247, 251 01 Říčany, IČO: 055 18 849 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu            
Změny č. 2 Územního plánu Velká Polom 
  
Usnesení číslo: 04574/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

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

Územního plánu Velká Polom dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 15 
Vystavení objednávky vůči společnosti Jiří Vaněk, s.r.o. na zhotovení 
čtyř posuvných (kompaktních) regálů 
  
Usnesení číslo: 04575/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
26 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na zhotovení čtyř posuvných (kompaktních) regálů zhotoviteli: 

Jiří Vaněk, s.r.o., Výstavní 2937/132A, 70300 Ostrava-Vítkovice, IČO: 08723044 

za cenu nejvýše přípustnou 183 920,- Kč vč. DPH 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují běžné výdaje o 4000,- Kč na ORJ 290, §6211, pol. 5169 

- navyšují kapitálové výdaje o 4000,- Kč na ORJ 290, §6211, pol. 6121 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) zmocňuje 

  
ředitelku Archivu města Ostravy 

k podpisu objednávky 

  

 Vyřizuje: Mgr. Hana Šústková, Ph.D.,  

 ředitelka AMO 

  
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 22/80  
  

RM_M 16 
Návrh na prodej přebytečného movitého majetku města formou 
elektronické aukce 
  
Usnesení číslo: 04576/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 04042/RM1822/61 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o realizaci druhého kola elektronické aukce na prodej motorových vozidel: 

a) automobil Škoda Praktik 1,4, RZ: 6T3 0003, VIN: TMBTCB5J895035306, rok výroby 2009 

b) automobil HUYNDAI H1, Transporter, RZ: 8T9 1105, VIN: KMFWBX7KADU532328, rok 

výroby 2013 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, odboru hospodářské správy, 

aby prostřednictvím společnosti eCENTRE, a.s., Agrentinská  286/38, 170 00 Praha - 

Holešovice, IČO:27149862, pobočka: Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava, dle důvodové 

zprávy zajistil realizaci elektronické aukce a všechny jiné úkony, související s prodejem 

těchto motorových vozidel s výjimkou uzavření kupních smluv: 

a) automobil Škoda Praktik 1,4, RZ: 6T3 0003, VIN: TMBTCB5J895035306, rok výroby 2009 

b) automobil HUYNDAI H1, Transporter, RZ: 8T9 1105, VIN: KMFWBX7KADU532328, rok 

výroby 2013 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 30.09.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) stanovuje 

  
nejnižší vyvolávací ceny motorových vozidel v elektronické aukci zmíněné v bodu 2) tohoto 

usnesení: 

a) automobil Škoda Praktik 1,4, RZ: 6T3 0003, VIN: TMBTCB5J895035306, rok výroby 2009, 

vyvolávací cena: 33 600,00 Kč 

b) automobil HUYNDAI H1, Transporter, RZ: 8T9 1105, VIN: KMFWBX7KADU532328, rok 

výroby 2013, vyvolávací cena: 82 600,00 Kč 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
o uzavření kupních smluv dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s vítězi elektronické aukce 

zmíněné v bodě 2) tohoto usnesení 

  

5) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu kupních smluv dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 30.09.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 17 
Návrh na svěření nemovitých věcí v k.ú. Polanka nad Odrou, obec 
Ostrava, městskému obvodu Polanka nad Odrou 
  
Usnesení číslo: 04577/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit  

pozemky parc.č. 305/3, parc.č. 311/1, parc.č. 311/2 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, 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 Polanka nad Odrou, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky           

č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění 

  

3) ukládá 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 18 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Vladimíra Cigánka, 
náměstka primátora, na Slovensko (Bratislava) dne 02.09.2020 
  
Usnesení číslo: 04578/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Ing. Vladimíra Cigánka, náměstka primátora, na Slovensko 

(Bratislava) dne 02.09.2020 za účelem účasti na pracovním jednání 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi 

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 22.09.2020 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 19 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Janáčkovy 
filharmonie Ostrava, p.o., IČO: 00373222 
  
Usnesení číslo: 04579/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

28. října 124, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 00373222, a o vystavení 

předchozího souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti se společností CETIN a.s. 
  
Usnesení číslo: 04580/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1674/1 - lesní pozemek, 

v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, pro: 

CETIN a.s. 

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

IČO 040 84 063 

v rámci stavby “VPIC Ostrava, Studeňská, kanalizace”, dle situačních výkresů, které 

jsou přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemku          

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1674/1 - lesní pozemek, 

v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

CETIN a.s. 

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

IČO 040 84 063 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 21 
Posouzení a vyjádření k návrhu Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí 
nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů                 
pro projekty “Spoznajme sa navzájom” a “Se seniory od Ostravy           
po Čadcu” v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká 
republika 
  
Usnesení číslo: 04581/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 00340/RM1822/7 
k usnesení č. 00490/RM1822/9 
k usnesení č. 02493/RM1822/37 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s návrhem Dodatku č. 1 Smlouvy č. CZ/FMP/11b/040 o poskytnutí nenávratného finančního 

příspěvku z Fondu malých projektů pro projekt s názvem “Spoznajme sa navzájom” (kód 

projektu CZ/FMP/11b/03/049) realizovaný v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika 

- Česká republika. Dodatek má být uzavřen mezi Statutárním městem Ostravou, městským 

obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a poskytovatelem dotace Region Bílé Karpaty, se sídlem 

nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín, IČ 70849153, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) s návrhem Dodatku č. 1 Smlouvy č. CZ/FMP/11b/039 o poskytnutí nenávratného finančního 

příspěvku z Fondu malých projektů pro projekt s názvem “Se seniory od Ostravy po Čadcu” 

(kód projektu CZ/FMP/11b/03/046) realizovaný v rámci programu Interreg V-A Slovenská 

republika - Česká republika. Dodatek má být uzavřen mezi Statutárním městem Ostravou, 

městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a poskytovatelem dotace Region Bílé Karpaty, 

se sídlem nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín, IČ 70849153, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zabezpečení všech potřebných úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1a) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.07.2021 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) žádá 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.07.2021 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 22 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Hrabůvka, v k.ú. 
Výškovice u Ostravy a v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04582/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek p.p.č. 311/40 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

svěřený městskému obvodu 

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

níže uvedené nemovité věci v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, svěřené městskému obvodu, a to: 

- část pozemku parc.č. 793/180 o výměře 154 m2, včetně stavby komunikace 

- část pozemku parc.č. 793/281 o výměře 189 m2, včetně stavby komunikace 

- část pozemku parc.č. 793/281 o výměře 21 m2, včetně stavby komunikace 

dle geodetického zaměření, které je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu, 

za podmínky, že budou stavby komunikací vyňaty z pasportu místních komunikací 

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

  

3) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc.č. 723/2 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

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

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 23 
Návrh na uzavření “Dohody o bezesmluvním užívání” v souvislosti           
se stavbou “Demolice objektu Sokolská třída 2641/62 v Ostravě k.ú. 
Moravská Ostrava, pozem. č. 1092/8” 
  
Usnesení číslo: 04583/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Dohody o úhradě za bezesmluvní užívání”  v souvislosti se stavbou “Demolice 

objektu   Sokolská třída 2641/62   v   Ostravě k.ú. Moravská Ostrava,  pozem.  č. 1092/8”        

mezi věřitelem: 

Asental Land, s.r.o. 

Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 27769143 

a 

dlužníkem: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 24 
Zpráva o činnosti komisí rady města za I. pololetí roku 2020 
  
Usnesení číslo: 04584/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 
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zprávu o činnosti komisí rady města za I. pololetí roku 2020 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 25 
Návrh na záměr pronajmout nemovité věci v k. ú. Martinov ve Slezsku 
  
Usnesení číslo: 04585/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru obce pronajmout pozemek parc. č. 2744 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 

je budova s č.p. 3158 a pozemek parc. č. 2745 zahrada, včetně příslušenství, vše v k. ú. Martinov 

ve Slezsku 

dle zákresu, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

s tím, že si vyhrazuje právo pronajmout shora uvedené pozemky jako celek, nebo kterýkoliv 

pozemek nebo jeho části jednotlivě, přičemž si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 27 
Návrh na naložení s neupotřebitelným a přebytečným majetkem              
v užívání Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04586/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení neupotřebitelného a přebytečného majetku statutárního města Ostravy v rozsahu            

a způsobem dle předloženého materiálu -  fyzickou likvidací a prodejem 

  

2) jmenuje 

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

2/2007 pro evidenci majetku” a jmenuje její členy:   

předseda: 

Ing. René Bartoš - vedoucí odboru hospodářské správy                     
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členové: 

Petr Hučík - technik IT podpory  OVANET a.s. 

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

Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 

  

 
RM_M 28 
Návrh na dočasné snížení nájemného v rámci programu COVID - 
Nájemné včetně odvolání 
  
Usnesení číslo: 04587/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v návaznosti na usnesení Rady města Ostravy číslo 04336/RM1822/64 ze dne 14. 7. 2020, 

vyhovět žádostem o dočasné snížení výše nájemného za měsíce duben, květen a červen 2020 

žadatelů uvedených v důvodové zprávě a příloze č. 1 předloženého materiálu, a to ve výši 50 % 

nájemného za rozhodné období 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít dohody o změnách nájemních smluv uzavřených mezi statutárním městem Ostrava          

a žadateli uvedenými v důvodové zprávě a příloze č. 1, a to dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o zaslání dopisů adresovaných žadatelům uvedeným v důvodové zprávě a příloze č. 1 v intencích 

bodu 1) a 2) tohoto usnesení, a to dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  

4) rozhodla 

  
v návaznosti na usnesení rady města číslo 04336/RM1822/64 ze dne 14. 7. 2020 o zamítnutí 

odvolání podaného žadatelem Družstvo lékařů diagnostického centra, Sokolská třída č. 49,           

702 00 Moravská Ostrava, IČO: 25374273, týkajícího se dočasného snížení výše nájemného         

v souvislosti s přijatým krizovým opatřením 
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RM_M 29 
Zpráva o čerpání finančních prostředků Fondu pro rozvoj Městské 
nemocnice Ostrava v 1. pololetí 2020 
  
Usnesení číslo: 04588/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 03055/RM1822/44 
k usnesení č. 0733/ZM1822/12 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
Zprávu o čerpání finančních prostředků Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava            

v 1. pololetí 2020 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 

předložit Zprávu o čerpání finančních prostředků Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 

v 1. pololetí 2020 na vědomí zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 30 
Přijetí dotace ze státního rozpočtu na podporu finančního ohodnocení 
zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 
pro Statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04589/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
- o přijetí dotace ze státního rozpočtu na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců           

v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 pro Statutární město 

Ostrava IČO:00845451, se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 32/80  
  

RM_M 31 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných movitých věcí 
statutárního města Ostravy, předaných k hospodaření právnické osobě 
Domov Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867, se sídlem 
Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 04590/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

předaných k hospodaření právnické osobě Domov Korýtko, příspěvková organizace, IČO 

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

521.027,00 Kč (příloha č. 1 předloženého materiálu) 

  

2) jmenuje 

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

předseda: Martin Blecha - vedoucí provozně-technického útvaru organizace 

členové: 

• Ing. Věra Tanźynová - ekonom-rozpočtář organizace 

• Jozefína Rucká - majetkový odbor MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedovi komise 

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

  

 Vyřizuje: Martin Blecha, T: 30.09.2020 

 vedoucí provozně-technického útvaru organizace 

  
 

RM_M 32 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných movitých věcí 
statutárního města Ostravy, předaných k hospodaření právnické osobě 
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162,  
se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04591/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
40 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

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

předaných k hospodaření právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 

IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, v celkové 

pořizovací ceně 4.630.515,00 Kč (dle přílohy č. 1 předloženého materiálu) 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise k likvidaci movitých věcí: 

Předseda: Ing. Petr Hýža – náměstek ředitele pro techniku a provoz 

Členové: 

• Ing. Martin Losert – biomedicínský technik, 

• Ing. Denisa Thomasová – vedoucí MTZ, 

• Ing. Petr Částka - odbor informatiky, 

• Ivana Vítková - vedoucí odd. majetkové účtárny, 

• Radmila Glosová - majetkový odbor MMO. 

  

3) ukládá 

  
předsedovi komise 

vyhotovit zápis o provedení likvidace movitých věcí 

  

 Vyřizuje: Ing. Petr Hýža, T: 30.09.2020 

 náměstek ředitele pro techniku a provoz, předseda likvidační komise 

  
 

RM_M 33 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 
712 00 Ostrava - Muglinov 
  
Usnesení číslo: 04592/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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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 věcného daru 

do vlastnictví právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 

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

Ostrava - Muglinov, v hodnotě 8.800,00 Kč (dle přílohy č. 1 předloženého materiálu) 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 31.08.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 34 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 
00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04593/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím darů           

do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 

00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, v celkové výši 

50.327,00 Kč (dle přílohy č. 1 předloženého materiálu) 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 28.08.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 35 
Výběrové řízení pro poskytnutí příspěvků z rozpočtu SMO na podporu 
digitální výuky na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 04594/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí příspěvků z rozpočtu SMO na podporu digitální 

výuky v základních školách zřizovaných městskými obvody statutárního města Ostravy na rok 

2020 dle přílohy č. 1, 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšují 

neinvestiční příspěvky na § 3113, pol. 5331, ORJ 140                                 o 4.170 tis. Kč 

- snižuje 

rozpočtová rezerva na § 6409, pol. 5901, ORJ 120                                      o 2.970 tis. Kč 

- zvyšují 

nedaňové příjmy na § 3299, pol. 2229, ORJ 140                                          o    118 tis. Kč 

- snižují 

neinvestiční příspěvky na § 3299, pol. 5331, ÚZ 7110, ORJ 140                  o    740 tis. Kč 

neinvestiční transfery na § 3299, pol. 5213, ÚZ 7110, ORJ 140                   o    135 tis. Kč 

neinvestiční transfery na § 3299, pol. 5339, ÚZ 7110, ORJ 140                   o    207 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 36 
Projednání návrhů usnesení v rámci 7. zasedání Výkonné rady spolku 
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. (dále Spolek) 
  
Usnesení číslo: 04595/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
na straně statutárního města Ostravy zprávu ředitele Spolku o činnosti a plnění Akčního plánu 

Spolku za rok 2020 a schválení rozšíření činnosti Spolku o nové aktivity dle důvodové zprávy           

a přílohy č. 1 předloženého materiálu, která bude předložena na Výkonné radě Spolku 

  

3) bere na vědomí 

  
na straně statutárního města Ostravy informaci o čerpání rozpočtu Spolku k 30.6.2020 a stavu 

zajištění dalších financí na nové aktivity Spolku v roce 2020 dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 

předloženého materiálu, která bude předložena na Výkonné radě Spolku 

  

 
RM_M 37 
Udělení předchozího souhlasu zřizovatele s nabytím darů do vlastnictví 
Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, příspěvkové 
organizace 
  
Usnesení číslo: 04596/RM1822/67 

(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 každého           

z  jednotlivých darů v celkové výši 1.063.112,00 Kč dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu 

do vlastnictví  Zoologické zahrady   a   botanického parku Ostrava, příspěvkové organizace,           

se sídlem Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 0037324 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.09.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_M 38 
ITI ostravské aglomerace - změna výzvy a vyhlášení nové výzvy              
k předkládání projektových záměrů 
  
Usnesení číslo: 04597/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
změnu č. 2 výzvy Nositele ITI č. 40 “Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - IV” k předkládání 

projektových záměrů pro opatření 2.2.2 Strategie ITI ostravské aglomerace “Rekonstrukce, 

modernizace, popř. výstavba silnic a budování obchvatů sídel na vybrané regionální silniční síti 

s cílem zvýšit konektivitu k síti TEN-T” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
text výzvy Nositele ITI č. 43 ”Školící střediska III” k předkládání projektových záměrů           

pro opatření 2.1.2 Strategie ITI ostravské aglomerace “Zvýšit počet a podpořit růst malých          

a středních firem” dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

oznámit změnu výzvy Nositele ITI č. 40 “Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - IV” v místě 

obvyklým způsobem (vyvěšení na ÚD a webových stránkách itiostravsko.cz) 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 26.08.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

vyhlásit výzvu Nositele ITI č. 43 ”Školící střediska III” k předkládání projektových záměrů          

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 26.08.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_M 39 
Návrh na uzavření smluv o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 04598/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k částem pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace, a to části A o výměře 120 m2 a části B o výměře 13,5 m2 v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s vypůjčitelem 

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, se sídlem Čs. legií č. 148/14,        

701 04, Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 001 00 528 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k části pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 50 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s vypůjčitelem 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, politické hnutí, se sídlem Malostranské nám. 266/5, 118 00 

Praha 1, IČO 266 73 908 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 40 
Návrh na souhlas s umístěním stavby pro městský obvod Slezská 
Ostrava a městský obvod Stará Bělá 
  
Usnesení číslo: 04599/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
v souladu s ustanovením § 184 a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, s umístěním a provedením stavby “Zřízení vjezdového ostrůvku na ul.                   

Na Lukách”, realizované mj. na: 

- části pozemku parc. č. 2917/8 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 
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dle koordinačního situačního výkresu, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu, 

pro žadatele městský obvod Stará Bělá. 

  

2) souhlasí 

  
v souladu s ustanovením § 184 a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, se stavbou “Regenerace sídliště Muglinov - 10. etapa - ul. Vdovská”, realizované       

na pozemku: 

- parc. č. 204/22 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

dle koordinačního situačního výkresu, který je přílohou č. 4 předloženého materiálu, 

pro žadatele městský obvod Slezská Ostrava. 

  

 
RM_M 41 
Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu ev. č. 3638/2017/MJ 
  
Usnesení číslo: 04600/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 3638/2017/MJ ze dne 

21. 12. 2017, ve znění dodatku č. 1 - č. 3, 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, 

formou dodatku č. 4 z důvodu prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2028 a úpravy práv 

a povinností nájemce v čl. V předmětné smlouvy  dle důvodové zprávy s úpravou, a zároveň          

si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 42 
Dodatek č. 1 smlouvy o technické podpoře systému SVI se společností 
CES EA s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04601/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění provozu a uživatelské podpory aplikace “Systém 

včasné intervence”, ev. č. 1691/2012/IT, ze dne 25.7.2012, a to se společností CES EA s.r.o.          

se sídlem Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8, Libeň, IČO 08028656, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 43 
Návrh koupit spoluvlastnický podíl na nemovité věci v k.ú. Koblov, obec 
Ostrava, návrh prodat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04602/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit spoluvlastnický podíl ve výši 2/33 na nemovité věci v k.ú. Koblov, obec 

Ostrava, a to na pozemku parc.č. 285, k.ú. Koblov, obec Ostrava, od vlastníka XXXXX XXXX 

XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX, za cenu obvyklou ve výši 44.240,- Kč 

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem prodat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to pozemek p.p.č. 458/50, 

společnosti ADPACK group, s.r.o., IČO 268 30 914, sídlo Mariánskohorská 705/38, Přívoz,  

702 00 Ostrava, za cenu obvyklou  ve výši 715.830,- Kč s tím, že ADPACK group s.r.o. uhradí  

i náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.200,- Kč 

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

  

3) ukládá 
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náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 44 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 04603/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků ve výši 6 659 tis. Kč městskému obvodu Radvanice            

a Bartovice na akci “Obnova v lokalitě Šporovnická v Radvanicích” dle bodu E.1. důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o přesunu částky ve výši 10 tis. Kč v rámci financování akcí schválených městskému obvodu 

Slezská Ostrava „Stavební úpravy – správní budova ústředního hřbitova“ a „Přístupové 

schodiště a zpevněná plocha v areálu ústředního hřbitova“ dle bodu C.12. důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 35015 o 280 tis. Kč (A.2.) 

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 34352 o 23 000 tis. Kč (A.5.) 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 201 o 5 000 tis. Kč (A.1.) 

na pol. 4122, ORJ 120 o 15 tis. Kč (A.3.) 

- investiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4222, ORJ 120, ÚZ 359 o 322 tis. Kč (A.4.) 
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- běžné výdaje 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 1 481 tis. Kč (C.1.) 

na § 2141, pol. 5171, ORJ 221 o 1 100 tis. Kč (C.5.) 

na § 3349, pol. 5169, ORJ 221 o 200 tis. Kč (C.5.) 

na § 4399, pol. 5167, ORJ 135, ÚZ 13015 o 15 tis. Kč (C.6.) 

na § 4329, pol. 5167, ORJ 135, ÚZ 13011 o 125 tis. Kč (C.6.) 

na § 1014, pol. 5169, ORJ 130, org. 4721 o 15 tis. Kč (C.7.) 

na § 6171, pol. 5162, ORJ 130 o 498 tis. Kč (C.7.) 

na § 3639, pol. 5137, ORJ 130, ÚZ 109517018, org. 120000000 o 14 tis. Kč (C.8.) 

na § 3639, pol. 5137, ORJ 130, ÚZ 109117017, org. 120000000 o 3 tis. Kč (C.8.) 

na § 1014, pol. 5175, ORJ 190, org. 4271 o 2 tis. Kč (C.9.) 

na § 3311, pol. 5169, ORJ 160 o 100 tis. Kč (C.10.) 

- kapitálové výdaje 

na § 3529, pol. 6121, ORJ 230, org. 6048 o 238 tis. Kč (C.1.) 

na § 3529, pol. 6121, ORJ 230, org. 6048, ÚZ 95 o 168 tis. Kč (C.1.) 

na § 5522, pol. 6121, ORJ 230, org. 8120, ÚZ 95 o 2 302 tis. Kč (C.1.) 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 230, org. 7302 o 500 tis. Kč (C.2.) 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 230, org. 7302, ÚZ 95 o 1 000 tis. Kč (C.2.) 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 230, org. 7332 o 700 tis. Kč (C.2.) 

na § 2310, pol. 6121, ORJ 230, org. 857 o 3 420 tis. Kč (C.3.) 

na § 2310, pol. 6121, ORJ 230, org. 7392 o 160 tis. Kč (C.3.) 

na § 2310, pol. 6121, ORJ 230, org. 7332 o 2 700 tis. Kč (C.3.) 

na § 2310, pol. 6121, ORJ 230, org. 7332, ÚZ 95 o 200 tis. Kč (C.3.) 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7422 o 4 000 tis. Kč (C.4.) 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7401 o 23 tis. Kč (C.4.) 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7324 o 4 tis. Kč (C.4.) 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7361 o 50 tis. Kč (C.4.) 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7370 o 20 tis. Kč (C.4.) 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7445 o 50 tis. Kč (C.4.) 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7369 o 71 tis. Kč (C.4.) 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7332 o 2 113 tis. Kč (C.4.) 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7091 o 6 475 tis. Kč (C.4.) 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7091, ÚZ 95 o 4 651 tis. Kč (C.4.) 

na § 3326, pol. 6121, ORJ 160 o 37 tis. Kč (C.11.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3539, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 201, org. 4241 o 5 000 tis. Kč (A.1.) 

na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35015, org. 4241 o 280 tis. Kč (A.2.) 

na § 4350, pol. 5336, ORJ 180, org. 36 o 15 tis. Kč (A.3.) 

na § 3311, pol. 5336, ORJ 160, ÚZ 34352, org. 4234 o 23 000 tis. Kč (A.5.) 

- investiční transfery 

na § 4357, pol. 6356, ORJ 180, ÚZ 359, org. 38 o 111 tis. Kč (A.4.) 

na § 4350, pol. 6356, ORJ 180, ÚZ 359, org. 38 o 211 tis. Kč (A.4.) 
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- neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 6330, org. 517 o 6 659 tis. Kč (E.1.) 

z v y š u j e 

- rezerva na krizové stavy 

na § 5213, pol. 5903, ORJ 120 o 4 000 tis. Kč (E.2.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 2141, pol. 5139, ORJ 221 o 1 100 tis. Kč (C.5.) 

na § 3319, pol. 5169, ORJ 221 o 200 tis. Kč (C.5.) 

na § 4399, pol. 5011, ORJ 135, ÚZ 13015 o 15 tis. Kč (C.6.) 

na § 4329, pol. 5011, ORJ 135, ÚZ 13011 o 125 tis. Kč (C.6.) 

na § 1014, pol. 5156, ORJ 130, org. 4721 o 15 tis. Kč (C.7.) 

na § 6171, pol. 5173, ORJ 130 o 398 tis. Kč (C.7.) 

na § 6171, pol. 5173, ORJ 130, org. 2002 o 100 tis. Kč (C.7.) 

na § 3639, pol. 5173, ORJ 130, ÚZ 109517018, org. 120000000 o 14 tis. Kč (C.8.) 

na § 3639, pol. 5173, ORJ 130, ÚZ 109117017, org. 120000000 o 3 tis. Kč (C.8.) 

na § 1014, pol. 5194, ORJ 190, org. 4271 o 2 tis. Kč (C.9.) 

na § 3326, pol. 5901, ORJ 160 o 17 tis. Kč (C.11.) 

- kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6121, ORJ 230, org. 8006 o 386 tis. Kč (C.1.) 

na § 3639, pol. 6121, ORJ 230, org. 8262 o 719 tis. Kč (C.1.) 

na § 3113, pol. 6121, ORJ 230, org. 6321 o 382 tis. Kč (C.1.) 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 230, org. 3205 o 232 tis. Kč (C.1.) 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 230, org. 3205, ÚZ 95 o 2 470 tis. Kč (C.1.) 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 230, org. 7356 o 1 200 tis. Kč (C.2.) 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 230, org. 7356, ÚZ 95 o 1 000 tis. Kč (C.2.) 

na § 2310, pol. 6121, ORJ 230, org. 7232 o 400 tis. Kč (C.3.) 

na § 2310, pol. 6121, ORJ 230, org. 7095 o 1 000 tis. Kč (C.3.) 

na § 2310, pol. 6121, ORJ 230, org. 7352 o 3 730 tis. Kč (C.3.) 

na § 2310, pol. 6121, ORJ 230, org. 7407, ÚZ 95 o 200 tis. Kč (C.3.) 

na § 2310, pol. 6121, ORJ 230, org. 7446 o 300 tis. Kč (C.3.) 

na § 2310, pol. 6121, ORJ 230, org. 7450 o 850 tis. Kč (C.3.) 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7232 o 160 tis. Kč (C.4.) 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7234 o 110 tis. Kč (C.4.) 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7296, ÚZ 95 o 330 tis. Kč (C.4.) 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7414 o 364 tis. Kč (C.4.) 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7414, ÚZ 95 o 16 tis. Kč (C.4.) 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7303, ÚZ 95 o 50 tis. Kč (C.4.) 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7267, ÚZ 95 o 114 tis. Kč (C.4.) 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7342 o 148 tis. Kč (C.4.) 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7376, ÚZ 95 o 320 tis. Kč (C.4.) 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7415 o 292 tis. Kč (C.4.) 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7429 o 260 tis. Kč (C.4.) 
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na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7095 o 5 870 tis. Kč (C.4.) 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7095, ÚZ 95 o 3 630 tis. Kč (C.4.) 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7372 o 48 tis. Kč (C.4.) 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7096 o 3 616 tis. Kč (C.4.) 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7413 o 30 tis. Kč (C.4.) 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7416 o 460 tis. Kč (C.4.) 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7416, ÚZ 95 o 119 tis. Kč (C.4.) 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7439 o 250 tis. Kč (C.4.) 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7409 o 448 tis. Kč (C.4.) 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7409, ÚZ 95 o 72 tis. Kč (C.4.) 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7367 o 630 tis. Kč (C.4.) 

na § 2321, pol. 6121, ORJ 230, org. 7411 o 120 tis. Kč (C.4.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3312, pol. 5222, ORJ 160, ÚZ 7101 o 100 tis. Kč (C.10.) 

na § 3319, pol. 5222, ORJ 160, ÚZ 7101 o 20 tis. Kč (C.11.) 

s n i ž u j e 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 6330 o 6 659 tis. Kč (E.1.) 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 4 000 tis. Kč (E.2.) 

Městský obvod Slezská Ostrava (C.12.) 

- sníží kapitálové výdaje 

na § 3632, pol. 6121, ÚZ 3500, org. 0310319000000 o 10 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje 

na § 3632, pol. 6121, ÚZ 3500, org. 0310305000000 o 10 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (E.1.) 

- zvýší neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 517 o 6 659 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxxx o 6 659 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 45 
Poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků příspěvkovým 
organizacím v oblasti sociální péče a zdravotnictví v celkovém objemu 
4.000 tis. Kč 
  
Usnesení číslo: 04604/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků následujícím příspěvkovým organizacím 

v celkové výši 4.000 tis. Kč, dle předloženého materiálu a důvodové zprávy 

a) Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, 

IČO 70631816, se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, ve výši 

364 tis. Kč 

b )Domov Magnolie, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631859, 

se sídlem Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava – Vítkovice, ve výši 151 tis. Kč 

c) Domov Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867, se sídlem Petruškova 2936/6, 

700 30 Ostrava – Zábřeh, ve výši 439 tis. Kč 

d) Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 70631875, 

se sídlem Čujkovova 1717/285, 700 30 Ostrava – Zábřeh, ve výši 557 tis. Kč 

e) Domov pro seniory Iris, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace, 

IČO 70631824, se  sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, ve výši 

218 tis. Kč 

f) Domov Slunovrat, Ostrava – Přívoz, příspěvková organizace, IČO 70631841, se sídlem 

Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava – Přívoz, ve výši 192 tis. Kč 

g) Domov Sluníčko, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832, 

se sídlem Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava – Vítkovice, ve výši 373 tis. Kč 

h) Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, se sídlem 

Opavská 4472/76, 708/ 00 Ostrava – Poruba, ve výši 699 tis. Kč 

ch) Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

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

ve výši 863 tis. Kč 

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

1025/5, 700 44 Ostrava – Zábřeh, ve výši 144 tis. Kč 
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2) schvaluje 

  
Rozpočtové opatření, kterým se: 

• sníží rezerva na krizová opatření 

na § 5213, pol. 5903, ORJ 120                                                       o    4 000 tis. Kč 

• zvýší neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 4350, pol. 5331, ÚZ 5213, ORJ 180, ORG 41                           o    364 tis. Kč 

na § 4357, pol. 5331, ÚZ 5213, ORJ 180, ORG 39                           o    151 tis. Kč 

na § 4350, pol. 5331, ÚZ 5213, ORJ 180, ORG 38                           o    285 tis. Kč 

na § 4357, pol. 5331, ÚZ 5213, ORJ 180, ORG 38                           o    154 tis. Kč 

na § 4350, pol. 5331, ÚZ 5213, ORJ 180, ORG 37                           o    390 tis. Kč 

na § 4357, pol. 5331, ÚZ 5213, ORJ 180, ORG 37                           o    167 tis. Kč 

na § 4350, pol. 5331, ÚZ 5213, ORJ 180, ORG 36                           o    218 tis. Kč 

na § 4350, pol. 5331, ÚZ 5213, ORJ 180, ORG 35                           o    130 tis. Kč 

na § 4357, pol. 5331, ÚZ 5213, ORJ 180, ORG 35                           o      62 tis. Kč 

na § 4350, pol. 5331, ÚZ 5213, ORJ 180, ORG 34                           o    149 tis. Kč 

na § 4357, pol. 5331, ÚZ 5213, ORJ 180, ORG 34                           o    224 tis. Kč 

na § 4350, pol. 5331, ÚZ 5213, ORJ 180, ORG 40                           o    482 tis. Kč 

na § 4357, pol. 5331, ÚZ 5213, ORJ 180, ORG 40                           o    217 tis. Kč 

na § 4357, pol. 5331, ÚZ 5213, ORJ 180, ORG 43                           o    665 tis. Kč 

na § 4354, pol. 5331, ÚZ 5213, ORJ 180, ORG 43                           o      69 tis. Kč 

na § 4351, pol. 5331, ÚZ 5213, ORJ 180, ORG 43                           o        8 tis. Kč 

na § 4377, pol. 5331, ÚZ 5213, ORJ 180, ORG 43                           o    121 tis. Kč 

na § 3529, pol. 5331, ÚZ 5213, ORJ 170, ORG 4245                       o    144 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
Úpravu závazného ukazatele dle předloženého materiálu a důvodové zprávy, a to: 

Navýšení neinvestičního účelového příspěvku na rok 2020 takto: 

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 364 tis. Kč, 

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 151 tis. Kč, 

organizaci Domov Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867 na základě smlouvy          

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03243/2015/SOC, ve výši 

439 tis. Kč, 
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organizaci Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 70631875  

na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon 

č. 02872/2015/SOC, ve výši 557 tis. Kč, 

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 218 tis. Kč, 

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 192 tis. Kč, 

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 373 tis. Kč, 

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 699 tis. Kč, 

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, dodatek č. 2 02785/2015/D21/2015/SOC, ve výši 

863 tis. Kč. 

organizaci Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO: 70631956 ve výši 

144 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) a úpravu závazného ukazatele dle bodu 3) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 46 
Žádost společnosti RWR s.r.o. o změnu názvu akce, navýšení 
poskytnuté dotace a rozšíření uznatelných nákladů plynoucí               
z veřejnoprávní smlouvy č. 0282/2020/ŠaS a dodatku č. 0282D1/2020/ŠaS 
  
Usnesení číslo: 04605/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o změně názvu akce, navýšení poskytnuté dotace o částku 1 mil. Kč, rozšíření 

uznatelných nákladů plynoucí z veřejnoprávní smlouvy č. 0282/2020/ŠaS a dodatku            

č. 0282D1/2020/ŠaS společnosti RWR s.r.o., se sídlem Vřesová 530, 742 85 Vřesina, IČO: 

27793460 a uzavření dodatku č. 2 dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrh dle bodu 1) předloženého 

materiálu na jeho zasedání dne 16.9.2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 47 
Návrh na prodej přebytečných movitých věcí ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04606/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o prodeji přebytečných použitých  movitých věcí: 

- speciální automobil požární -  AVIA  A30 DVS 12, RZ OVA 31-83, VIN: 7704821, 

rok prvního uvedení do provozu 1977, inventární číslo 67785 za dohodnutou kupní cenu           

12 500,- Kč  

- speciální automobil skříňový požární -  AVIA A30 DPA 12, RZ OVC 69-16, VIN: 

177402141, rok prvního uvedení do provozu 1975, inventární číslo 67760 za dohodnutou kupní 

cenu 13 300,- Kč 

- speciální automobil skříňový požární - AVIA A31 1K PS12, RZ OVB 40-02, VIN: 

TNAA31KH012176, rok prvního uvedení do provozu 1987, inventární číslo 67787            

za dohodnutou kupní cenu 12 700,- Kč 

XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 5 

předloženého materiálu za celkovou dohodnutou kupní cenu 38 500,- Kč 
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2) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil úkony související s předáním použitých věcí specifikovaných v bodě 1) tohoto usnesení 

panu XXXXXXX XXXXXXXX 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 30.09.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 48 
Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti v pozemcích ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy pro CETIN a. s. 
  
Usnesení číslo: 04607/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích            

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 1356/5 – trvalý travní porost, 

p. p. č. 1356/12 – trvalý travní porost, 

p. p. č. 1471/2 – vodní plocha, koryto vodního toku umělé 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, pro: 

CETIN a.s. 

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

IČO: 04084063 

v rámci stavby”11010-079961 0494/18 Road Cargo Ostrava-Mošnov_OK” 

dle situačních výkresů, které jsou přílohami č. 2/1 a č. 2/2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

p. p. č. 1356/5 – trvalý travní porost, 

p. p. č. 1356/12 – trvalý travní porost, 

p. p. č. 1471/2 – vodní plocha, koryto vodního toku umělé 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, s budoucím oprávněným: 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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CETIN a.s. 

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

IČO: 04084063 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

za podmínky schválení Správcem programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  

 
RM_M 49 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 14 v domě       
na ul. Horní 3032/100 a bytu č. 14 v domě na ul. Horní 3033/102, oba 
Ostrava-Bělský Les. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3          
v domě na ul. Pobialova 875/8, Ostrava-Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04608/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 14 o velikosti 1+kk 

umístěného v 5. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 3032, který je součástí pozemku parc. 

č. 126/3, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní 

č. or. 100, Ostrava-Bělský Les, s žadatelkou 

MXXXXXXX GXXXXXXXXXXXXu, rok narození XXXX, trvale bytem XXXXXXXX 

XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX, 

na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021, 

s výši nájemného 2.195,- Kč/měsíc plus 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. 14 o velikosti 1+2 umístěného v 5. 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 žadatelkou 

LXXXX BXXXXXXXX, rok narození XXXXX bytem XXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX XX 

na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31.8. 2021, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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s výší nájemného 3.733,- Kč/měsíc plus zálohy na služby s nájmem spojené, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem služebního bytu č. 3 o velikosti 

1+1 umístěného v 2. sníženém 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 

Mgr. MXXXXXu ŠXXXXXXX, rok narození XXXX, trvale bytem XXXXXXXXX XXXX 

XXX XX XXXXXXX XXX XXXXX, 

na dobu určitou od 1. 9. 2020 po dobu výkonu zaměstnání žadatelky u Hasičského záchranného 

sboru Moravskoslezského kraje, 

s výší nájemného 3.087,- Kč (bez nájemného za zařizovací předměty a zálohy na služby            

s nájmem spojené) 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 50 
Návrh na uzavření Dodatku č. 3 mezi statutárním městem Ostrava           
a správcem inženýrských sítí ve vztahu ke GISMO: Ostravské vodárny  
a kanalizace a. s. 
  
Usnesení číslo: 04609/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě č. 2503/2017/IT ze dne 9. 8. 2017 o spolupráci při realizaci  

a využívání GIS Města mezi statutárním městem Ostrava a správcem inženýrských sítí ve vztahu 

ke  GISMO:  Ostravské vodovody a kanalizace, a.s.,  Nádražní  28/3114,  729 71 Ostrava - 

Moravská Ostrava, IČO: 4519 3673 v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 51 
Žádost městského obvodu Poruba o souhlas se zřízením střední 
odborné školy waldorfského typu 
  
Usnesení číslo: 04610/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
91 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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Rada města 

  
1) vydává 

  
souhlas se zřízením střední odborné školy waldorfského typu dle žádosti městského obvodu 

Poruba, jež je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 52 
Návrh na souhlas s umístěním inž. sítí, uzavření smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti, nájemních smluv 
  
Usnesení číslo: 04611/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

p. p. č. 458/49 – ostatní plocha, manipulační plocha 

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

pro investora: 

ADPACK group, s. r. o. 

se sídlem Mariánskohorská 705/38, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 268 30 914, 

v rámci stavby “Vodovodní přípojka pro administrativní budovu k. ú. Heřmanice”, 

dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

vodovodní přípojky k pozemku: 

p. p. č. 458/49 – ostatní plocha, manipulační plocha 

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

ADPACK group, s. r. o. 

se sídlem Mariánskohorská 705/38, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 268 30 914, 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 458/49 - ostatní 

plocha, manipulační plocha o výměře 27,40 m2 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

s nájemcem: 

ADPACK group, s. r. o. 

se sídlem Mariánskohorská 705/38, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 268 30 914, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s umístěním inž. sítí do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

vodovodní přípojky do pozemků 

- parc. č. 333/25 – orná půda, 

- parc. č. 341/7 – ostatní plocha, zeleň, 

- parc. č. 341/12 – ostatní plocha, zeleň, 

- parc. č. 341/24 – orná půda, 

- parc. č. 341/25 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 3134/4 – ostatní plocha, silnice, 

všechny v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 

plynovodní přípojky do pozemků 

- parc. č. 333/1 – orná půda, 

- parc. č. 333/25 – orná půda, 

- parc. č. 341/7 – ostatní plocha, zeleň, 

- parc. č. 341/12 – ostatní plocha, zeleň, 

- parc. č. 3134/4 – ostatní plocha, silnice, 

všechny v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 

pro investora: 

CTP Invest, spol. s r. o. 

se sídlem Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec 

IČO: 261 66 453, 

v rámci stavby “CTPark Ostrava – Objekt 023 – jednotka A,B - BREMBO”, 

dle situací z projektové dokumentace, které jsou přílohou č. 6 předloženého materiálu 
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5) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

vodovodní a plynovodní přípojky k pozemkům: 

- parc. č. 333/1 – orná půda, 

- parc. č. 333/25 – orná půda, 

- parc. č. 341/7 – ostatní plocha, zeleň, 

- parc. č. 341/12 – ostatní plocha, zeleň, 

- parc. č. 341/24 – orná půda, 

- parc. č. 341/25 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

- parc. č. 3134/4 – ostatní plocha, silnice, 

všechny v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 

s budoucím oprávněným: 

CTP Invest, spol. s r. o. 

se sídlem Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec 

IČO: 261 66 453, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Hrabová, obec 

Ostrava, a to: 

- části parc. č. 333/1 – orná půda o výměře 10 m2, 

- části parc. č. 333/25 – orná půda, a to části A o výměře 6,4 m2 a části B o výměře 8 m2, 

- části parc. č. 341/7 – ostatní plocha, zeleň, a to části A o výměře 33 m2 a části B o výměře 2 m2, 

- části parc. č. 341/12 – ostatní plocha, zeleň, a to části A o výměře 6,2 m2 a části B o výměře        

3 m2, 

- části parc. č. 341/24 – orná půda o výměře 27 m2, 

- části parc. č. 341/25 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1,3 m2, 

- části parc. č. 3134/4 – ostatní plocha, silnice, a to části A o výměře 32,7 m2 a části B o výměře 

17 m2, 

všechny v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 

s nájemcem: 

CTP Invest, spol. s r. o. 

se sídlem Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec 

IČO: 261 66 453, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 
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RM_M 53 
Návrh na souhlas s trvalým odnětím ze zemědělského půdního fondu, 
návrh na záměr pronajmout části pozemků v k. ú. Pustkovec a k. ú. 
Muglinov, obec Ostrava, návrh na záměr města změnit smlouvu               
o výpůjčce formou uzavření dodatku 
  
Usnesení číslo: 04612/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemku parc. č. 4625/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

a to část A o výměře 27,80 m2 a část B o výměře 1,30 m2 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava,           

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 

právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemku p. p. č. 438/3 - ostatní plocha, silnice, a to část A            

o výměře 362 m2 a část B o výměře 1,6 m2 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, dle zákresu             

ve snímku, který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu s tím, že si vyhrazuje právo 

pronajmout shora uvedené části pozemku jako celek nebo kteroukoliv část pozemku jednotlivě  

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města změnit smlouvu o výpůjčce: 

-  ev. č. 0600/2020/MJ ze dne 7. 2. 2020, jejímž předmětem je vypůjčka nemovitých věcí v k. ú. 

Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, a to: 

- pozemek parc. č. 2925 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 330 m2, jehož součástí je stavba: 

Frýdlant, č.e. 164, rod. rekr., 

- pozemek parc. č. 2926/1 - zahrada o výměře 2724 m2, 

- parc. č. 2926/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2, jehož součástí je stavba:              

bez č.p./č.e., jiná st., 

včetně součástí a příslušenství 

formou uzavření dodatku č. 1, kdy dojde ke změně v: 

čl. II. Předmět a účel výpůjčky - v odst. 1b) bude současný seznam movitých věcí nahrazen 

novým seznamem, viz příloha č. 1/3 materiálu 

čl. IV. Práva a povinnosti půjčitele - odst. 5 bude nahrazen novým odstavcem tohoto znění: 
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V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 56/80  
  

5. Obsahem povinnosti dle ustanovení této smlouvy o výpůjčce je umožnění vypůjčiteli se připojit 

na funkční elektrickou síť, rozvod plynu a tepla a vodovodní a kanalizační rozvody. Půjčitel mu   

v tomto poskytne případně potřebnou součinnost 

čl. V. Práva a povinnosti vypůjčitele - odst. 3. bude nahrazen novým odstavcem tohoto znění: 

3. Vypůjčitel je povinen si zajistit a hradit náklady na služby tzn. dodávku elektrické energie, 

zemního plynu, tepelné energie, svoz odpadů, ostrahu areálu apod. tím, že uzavře samostatné 

smlouvy s dodavateli služeb. Dále je povinen hradit veškeré provozní náklady spojené 

s provozem a užíváním předmětu výpůjčky. Vypůjčitel je povinen hradit půjčiteli náklady            

za spotřebu vody a za odvádění odpadních vod do tlakové kanalizace v intervalu stanoveném 

dodavateli, dle skutečně naměřených hodnot na vodoměru, který je umístěn v předmětu výpůjčky 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 55 
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci vyhlášení 
mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020 na financování 
zvýšení provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti             
s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových 
opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 
  
Usnesení číslo: 04613/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci v rámci vyhlášení mimořádného dotačního 

řízení MPSV pro rok 2020 na financování zvýšení provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů  

v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření   

v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 prostřednictvím souhrnné 

žádosti statutárního města Ostravy dle důvodové zprávy 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění všech potřebných podkladů pro předložení souhrnné žádosti statutárního města 

Ostravy dle podmínek vyhlášení mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020          

na financování zvýšení provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním 

karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření v sociálních službách           

v souvislosti s epidemií COVID_19 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 27.08.2020 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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RM_M 57 
Výzva SBD Nová huť k bezúplatnému převodu spoluvlastnického podílu 
města na bytových domech na ul. Zapletalova č. 1937/3, 1938/5 a 1939/7, 
Ostrava - Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04614/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout zamítnout bezúplatný převod spoluvlastnického podílu statutárního města Ostrava 

ve výši 3/4 na bytových domech na ul. Zapletalova č. 1947/1, 1937/3, 1938/5 a 1939/7,         

vše zapsáno na listu vlastnictví č.3848 pro k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, stojících           

na pozemcích parc. č. 5080, 5081/3, 5081/2 a 5084/2, k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

Stavebnímu bytovému družstvu Nová huť, IČO: 000 50 831, se sídlem Hýlova 26/40, 

Výškovice, 700 30 Ostrava, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 58 
Návrh na uzavření Smlouvy o postoupení práv a povinností z územního 
rozhodnutí se společností CONTERA Investment X. s.r.o. - 
“TROJZUBEC” 
  
Usnesení číslo: 04615/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Smlouvu o postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí mezi statutárním 

městem Ostrava a společností CONTERA Investment X. s.r.o., se sídlem Černokostelecká 2247, 

251 01 Říčany, IČO: 080 08 094 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 59 
Návrh na poskytnutí finančního daru za účelem podpory kongresu XV. 
Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí právnické osobě 
Fakultní nemocnice Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04616/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančního daru právnické osobě Fakultní nemocnice Ostrava, se sídlem                 

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba, IČO: 00843989, ve výši 20 tis. Kč  za účelem 

podpory kongresu “XV. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí” dle žádosti           

v příloze č. 1 předloženého materiálu, a o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují ostatní neinvestiční výdaje 

na ORJ 170, § 3549, pol. 5909, ÚZ 7700           o 20 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery 

na ORJ 170, § 3521, pol. 5339                     o 20 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.08.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 60 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Martinov ve Slezsku  
a v k.ú. Poruba, návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. 
Martinov ve Slezsku, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04617/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
s návrhem na  záměr města prodat nemovité věci  v  k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu, za kupní cenu            

dle znaleckého posudku, a to: 

- pozemek parc.č. 3435/10 

- pozemek parc.č. 3435/48, 

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

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava,            

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu, a to: 

- pozemek parc.č. 3435/22  

  

3) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava,           

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu, a to: 

- pozemek parc.č. 2289, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, manželům Ing. RXXXXXX 

XXXXXXXXXX nar. XXX XX XXXX a Ing. EXXXXe PXXXXXXXX, nar. XXX XX XX81, 

oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

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

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 62 
Návrh na uzavření smlouvy o dílo na realizaci a následnou péči             
o vysazenou zeleň v rámci projektu “Zelená osa Vítkovic” 
  
Usnesení číslo: 04618/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 01976/RM1822/29 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o dílo na  realizaci a následnou péči o vysazenou zeleň v rámci projektu 

“Zelená osa Vítkovic” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to v režimu in-house              

se společností Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 

700 30 Ostrava, IČO: 25816977, a to za cenu nejvýše přípustnou 1.256.436 Kč bez DPH 

  

 
RM_M 63 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy v k.ú. Moravská Ostrava a k.ú. 
Čeladná 
  
Usnesení číslo: 04619/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k nemovitým věcem: 

• pozemku parc. č. 2008, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 774 m2, k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, jehož součástí je stavba č. p. 586 - způsob využití jiná stavba, 

• pozemku parc. č. 2007/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 554 m2, k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, jehož součástí je stavba č. p. 1328 - způsob využití jiná stavba, 

• pozemku parc. č. 2007/8, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 269 m2, k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, jehož součástí je stavba č. p. 3175 - způsob využití jiná stavba, 

• pozemku parc. č. 2007/6, zahrada, o výměře 184 m2, k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, 

• pozemku parc. č. 2007/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 59 m2, k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

• pozemku p. č. st. 528, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 526 m2, k. ú. Čeladná, obec 

Čeladná, jehož součástí je stavba č. p. 383 - způsob využití rodinný dům, 

• pozemku p. p. č. 2830/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1748 m2, k. ú. Čeladná, 

obec Čeladná, 

• pozemku p. p. č. 2830/3, zahrada, o výměře 323 m2, k. ú. Čeladná, obec Čeladná, 

• pozemku p. p. č. 2830/1, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 7960 m2, k. ú. Čeladná, 

obec Čeladná, 

s Renarkon, o. p. s., IČO: 25380443, sídlem Mariánskohorská 1328/29, Moravská Ostrava,         

702 00 Ostrava, 

za účelem poskytování služeb v oblasti primární, sekundární a terciální prevence v protidrogové 

oblasti, 

za nájemné ve výši 17 843,- Kč/rok, 
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na dobu neurčitou, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 64 
Návrh na záměr města propachtovat objekt Loděnice na soutoku řeky 
Ostravice a Lučiny, k. ú. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04620/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města propachtovat pozemek parc. č. 50/23, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 

je budova č. p. 2086, stavba občanského vybavení (objekt loděnice), včetně příslušenství 

(vodovodní a kanalizační přípojka, el. přípojka a odlučovač tuků) a inventáře a pozemek parc. č. 

1212/6, ostatní plocha, jiná plocha vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,  

za účelem zajištění provozu objektu loděnice k využití pro klubovou, vzdělávací a rekreační 

činnost, 

na dobu neurčitou, 

dle zákresu, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

s tím, že si vyhrazuje právo propachtovat shora uvedené pozemky jako celek, nebo kterýkoliv 

pozemek nebo jeho části jednotlivě, přičemž si vyhrazuje kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 65 
Návrh na bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 10/80 
pozemku parc. č 3028/1 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava a návrh na jeho 
svěření příslušnému městskému obvodu 
  
Usnesení číslo: 04621/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s bezúplatným nabytím nemovité věci, a to spoluvlastnického podílu ve výši 10/80 pozemku 

parc. č. 3028/1 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

od České republiky- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 

nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, IČO 697 97 111 
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a uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit spoluvlastnický podíl ve výši 10/80 pozemku parc. č. 3028/1  

v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, uvedený v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Stará Bělá, 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 

uvedenou nemovitou věc do svého vlastnictví 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit spoluvlastnický podíl ve výši 10/80 pozemku parc. č. 3028/1 v k. ú. Stará Bělá, obec 

Ostrava, uvedený v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Stará 

Bělá, 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 uvedenou nemovitou věc       

do svého vlastnictví 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) až 3)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 66 
Návrh k nabytí nemovitých věcí v k.ú. Bartovice a v k.ú. Nová Ves         
u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04622/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

- parc. č. 1358 

v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

- p.p.č. 242/2  

- p.p.č. 245/3, 

od České republiky, MILNEA státní podnik v likvidaci, se sídlem Praha 6 - Řepy, Třanovského 

622/112, PSČ 163 04, IČO 000 16 187, 

a zahájit jednání o uzavření příslušné smlouvy 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem koupit nemovité věci, a to pozemky: 

v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 

- parc. č. 716 

- parc. č. 717 

- parc. č. 793/195 

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

- p.č.st. 3532/1 

- p.č.st. 3532/2 

- p.č.st. 3533 

- p.p.č. 961/3 

- p.p.č. 994/3 

v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 

- p.p.č. 2622/11 

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 

- p.p.č. 728/4 

v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 

- parc. č. 3603 

- parc. č. 3606 

- parc. č. 3613 

- parc. č. 3616 

- parc. č. 3621 

- parc. č. 3627 

- parc. č. 3707 

- parc. č. 3733 

- parc. č. 3744 

- parc. č. 4349 
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v k.ú. Poruba, obec Ostrava 

- parc. č. 1593/1 

- parc. č. 2812 

- parc. č. 2814 

- parc. č. 2817 

- parc. č. 2819 

- parc. č. 2821 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

- parc. č. 4798 

- parc. č. 4799 

v k.ú. Svinov, obec Ostrava 

- parc. č. 2099/2 

- parc. č. 2117/2 

- parc. č. 2498/2 

- parc. č. 2498/8 

- parc. č. 2499/3 

- parc. č. 2615/2 

od České republiky, MILNEA státní podnik v likvidaci, se sídlem Praha 6 - Řepy, Třanovského 

622/112, PSČ 163 04, IČO 000 16 187 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 67 
Návrh vypovědět smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 
3338, na pozemku parc. č. 461/2, k.ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04623/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele vypovědět smluvní vztah založený “Smlouvou o nájmu nebytových 

prostor č. 01/2006” ze dne 29. 9. 2006, ve znění dodatku č. 1 - č. 6, jejímž předmětem je 

pronájem části nebytových prostor o výměře 78,40 m2 nacházející se v budově č. p. 3338, objekt 

občanské vybavenosti, vč. příslušenství, která stojí na pozemku parc. č. 461/2, k.ú. Moravská 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 65/80  
  

Ostrava, obec Ostrava, s nájemcem 

společností ALAGAS, s.r.o., IČO: 277 68 601, se sídlem Nádražní 3222/138c, 702 00 

Ostrava-Moravská Ostrava, 

v souladu s ustanovením čl. III výše uvedené smlouvy, 

dle návrhu výpovědi, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele vypovědět smluvní vztah založený “Smlouvou o nájmu nebytových 

prostor” ze dne 26. 3. 2019, jejímž předmětem je pronájem části nebytových prostor o výměře 

27,87 m2 nacházejících se v budově č. p. 3338, objekt občanské vybavenosti, vč. příslušenství, 

která stojí na pozemku prac. č. 461/2, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s nájemcem 

Thi Huyen Ha, IČO: 280 35 020, se sídlem Gen. Píky 2894/14, 702 00, Ostrava - Moravská 

Ostrava, 

v souladu s čl. III výše uvedené smlouvy, 

dle návrhu výpovědi, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 68 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 04624/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně nájemce uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 725/27 - trvalý travní porost 

o výměře 1815 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava s: 

AXXX RXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXX 700 30 XXXXX 

Mgr. MXXXXX ŠXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XX, 724 00 XXXXX 

za účelem užívání části pozemku, ve kterém je umístěn kanalizační řad 

za nájemné ve výši 14,50 Kč/m2/rok, tj. 26.317,50 Kč ročně 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 66/80  
  

RM_M 69 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo akce “ Revitalizace 
parku u Biskupství” 
  
Usnesení číslo: 04625/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o   uzavření Dodatku č. 1  ke Smlouvě   o  dílo č. 1163/2020/OI/VZ   ze   dne  15.4.2020  

mezi  statutárním městem Ostrava,  Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava,  IČO 00845451      

a společností HSF System SK, s.r.o., Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina, SK, zastoupená  HSF 

System a.s.,   Lihovarská   689/40A,  Kunčičky,  718 00 Ostrava,  IČO 25903101,  kterým             

se upravuje rozsah předmětu plnění a cena díla ve vztahu k vzniklým méně a více pracím v rámci 

stavby “Revitalizace parku u Biskupství” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 70 
Úprava nivelety dešťové kanalizace v ul. Těšínská - návrh na uzavření 
Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1167/2020/OI/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 04626/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1167/2020/OI/VZKÚ na realizaci stavby “Úprava 

nivelety dešťové kanalizace v ul. Těšínská”, mezi smluvními stranami statutárním městem 

Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava, IČO 00845451  na   straně jedné (objednatel) 

a  společností  SUBLAND-TECH  s.r.o.,  Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice, IČO 28592611  

na straně druhé (zhotovitel), z důvodu vzniku nepředvídaných víceprací a méněprací, kterým  

se upravuje rozsah provedení díla a cena za provedené dílo dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 71 
Ustanovení rady a návrh na nominaci členů rady příspěvkové 
organizace Městský ateliér prostorového plánování a architektury 
  
Usnesení číslo: 04627/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 0179/ZM1822/4 
  
Rada města 
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1) schvaluje 

  
složení rady příspěvkové organizace Městský ateliér prostorového plánování a architektury       

dle nominace v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

 
RM_M 72 
Schválení Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt 
“Energetické úspory bytových domů v Ostravě-Radvanicích                
a Bartovicích” v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu 
  
Usnesení číslo: 04628/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 02913/RM1822/43 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu                           

dle podmínek poskytovatele dotace   - Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí   

č. 932/6, 110 15 Praha 1, IČO: 66002222, na projekt “Energetické úspory bytových 

domů        v Ostravě - Radvanicích a Bartovicích” dle příloh č.1 a 2 předloženého materiálu 

za podmínky souhlasu zastupitelstva s podmínkami udržitelnosti tohoto projektu dle Podmínek 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace, části III a Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení dle Podmínek 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace, část III a Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace 

  

3) žádá 

  
městský obvod Radvanice a Bartovice 

o zabezpečení všech potřebných úkonů  spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Aleš Boháč, MBA, T: 31.12.2022 

 starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice 
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4) schvaluje 

  
financování projektu v celkové výši 41 993 tis. Kč 

- v roce 2021 na zajištění předfinancování projektu částku ve výši 6 682 tis. Kč            

- v roce 2022 na zajištění předfinancování projektu částku ve výši 9 676 tis. Kč 

přičemž v těchto částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 14 093 tis. Kč,        

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Aleš Boháč, MBA, T: 16.09.2020 

 starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
 

RM_M 73 
Návrh na uzavření “Smlouva o výpůjčce a Smlouva o právu provést 
stavbu” v souvislosti se stavbou “Zastávka MHD Kotva na ul. 
Výškovická” zahrnutou do kapitálového rozpočtu statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04629/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o výpůjčce a Smlouvu o právu provést stavbu”, kterou se vypůjčují 

objekty HIM011416 – Kabeláž – tramvajová trať, HIM011412 – Vedení trolej. - tramvaje, 

HIM012076 – Trať tramvajová – kolejový spodek, HIM011408 – Trať tramvajová – kolejový 

svršek a pozemek par. č. 1095/16 v k.ú. Zábřeh nad Odrou v souvislosti se stavbou ”Zastávka 

MHD Kotva na ul. Výškovická” mezi půjčitelem Dopravním podnikem Ostrava a.s., 

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 61974757   

a statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy  

č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 74 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2098/2019/OI/VZKÚ 
ze dne 16.07.2019 na realizaci stavby “Kanalizace splašková Plesná - II. 
etapa, II. část” 
  
Usnesení číslo: 04630/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1  ke smlouvě o dílo č. 2098/2019/OI/VZKÚ ze dne 16.07.2019        

mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8,   729 30 Ostrava,  IČO: 00845451 

a společností KR OSTRAVA a.s., Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava, IČO: 25890981 na realizaci 

stavby “Kanalizace splašková Plesná - II. etapa, II. část” dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 75 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 04631/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) nevydává 

  
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (9), písm. u) obecně závazné vyhlášky města 

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

• částí pozemků parc.č. 1428/1 parc.č. 2359/3, parc.č. 2409/1, parc.č. 2568/1, parc.č. 3710        

a parc.č. 1902/1, vše v k. ú. Moravská Ostrava, za účelem umístění a provozování neosvětlených 

velkoplošných reklamních panelů, částí pozemků parc.č. 672/1, parc.č. 974/3, parc.č. 980/2, 

parc.č. 2359/3, parc.č. 2409/1, parc.č. 2922/1, parc.č. 3584/1 vše v k. ú. Moravská Ostrava        

a části pozemku p.č.st. 369 v k. ú. Přívoz, za účelem umístění a provozování čekáren MHD     

se zabudovanými osvětlenými reklamními vitrínami a části pozemku parc.č. 2409/1 v k. ú. 

Moravská Ostrava za účelem umístění a provozování osvětlené reklamní vitríny tzv. City Light, 

pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

  

 
RM_MZP 1 
Návrh na úpravu počtu funkčních míst odboru archivu města Ostravy   
a odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy k 1.9.2020 
  
Usnesení číslo: 04632/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
36 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o snížení jednoho funkčního místa odboru vnitřních věcí z 83 na 82 s účinností od 01.09.2020 

  

2) rozhodla 

  
o navýšení jednoho funkčního místa odboru archiv města Ostravy z 17 na 18 s účinností         

od 01.09.2020 

  

3) stanovuje 

  
celkový počet funkčních míst zaměstnanců statutárního města Ostravy v pracovním poměru 

zařazených do MMO na 935 s účinností od 01.09.2020 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka „Drogerie a čisticí prostředky 2020“ poř. č. 103/2020 
  
Usnesení číslo: 04633/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 04300/RMm1822/10 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zpráv o hodnocení nabídek, přílohy č. 1 předloženého materiálu, o výběru dodavatele 

a uzavření rámcových dohod na dodávky drogerie a čisticích prostředků, 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      

s účastníkem: 

KARFO velkoobchod s.r.o. 

IČO: 268 72 382 

se sídlem: Šenovská 750/80, 710 00 Ostrava 

• pro část 1 veřejné zakázky „Drogerie a čistící prostředky - běžné“ 

• pro část 2 veřejné zakázky „Drogerie a čistící prostředky - profesionální“ 

za nejvýše přípustné jednotkové ceny bez DPH předložené účastníkem v elektronických aukcích 

k jednotlivým částem veřejné zakázky 
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RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Vybavení kanceláří nábytkem” poř.č. 124/2020 
  
Usnesení číslo: 04634/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

2 kanceláří nábytkem v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

KASCH - interiér s.r.o. 

se sídlem: Jaromíra Šamala 318/10, 725 25 Ostrava 

IČO: 26831724 

za cenu nejvýše přípustnou 488 592,00 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 3 
VZMR dodávka 4ks velkoobjemových tiskáren od společnosti Vidaron 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 04635/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Kupní smlouvy se společností Vidaron a.s. 

se sídlem: Rudé armády 651/19a, 733 01 Karviná, IČO: 28633652 za cenu nejvýše přípustnou 

460 000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Areál střelnic na ul. Plzeňská - IZ”, poř. č. 094/2020 
  
Usnesení číslo: 04636/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele  a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané “Areál 

střelnic na ul. Plzeňská - IZ”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, se společností: 
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ADEA projekt s.r.o. 

se sídlem: Kafkova 1133/10, 702 00  Ostrava 

IČO: 05725666 

za cenu nejvýše přípustnou 530.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Kontejnerová stání na území města Ostravy”, poř. č. 
102/2020 
  
Usnesení číslo: 04637/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Kontejnerová stání na území města Ostravy”, v k. ú. Moravská Ostrava, v k. ú. Hrabůvka            

a v k. ú. Poruba, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s: 

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. 

se sídlem: Karolíny Světlé 958/11, Přívoz, 702 00 Ostrava 

IČO: 64610225 

za cenu nejvýše přípustnou 2 901 038,54 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Cyklistická trasa J, úsek Radvanice - Bartovice 
(PD+AD+IČ)”, poř. č. 122/2020 
  
Usnesení číslo: 04638/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektových podkladů a zajištění souvisejících služeb pro stavbu „Cyklistická trasa J, úsek 

Radvanice - Bartovice“ v k.ú. Radvanice, Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu s dodavatelem: 

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 

se sídlem: Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8 

IČO: 45797170 
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za cenu nejvýše přípustnou 689.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Sadová”, poř. 
č. 87/2020 
  
Usnesení číslo: 04639/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 04266/RM1822/63 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a uzavření smlouvy dle přílohy č. 1 

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 realizaci 

stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace – ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu 

ul. Českobratrská v úseku Nádražní - Sokolská, ČÁST 2 – UL. SADOVÁ“ v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, s účastníkem poř. č. 2: 

STASPO, spol. s r.o. 

se sídlem: Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 Ostrava 

IČO: 41035704 

za cenu nejvýše přípustnou 24 286 081,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Dodávka stojanů na kola”, poř. č. 116/2020 
  
Usnesení číslo: 04640/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a nepoužitých stojanů na jízdní kola dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Kolář a Syn spol. s r.o. 

se sídlem: Arbesova 66, Ohrazenice, 533 53 Pardubice 

IČO: 02244730 

za cenu nejvýše přípustnou 454 440 Kč bez DPH 
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RM_VZ 10 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy           
o dílo a smlouvy příkazní na TDS + koordinátora BOZP při akci 
Odstranění objektů v ulici Vojanova 
  
Usnesení číslo: 04641/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na “Demolice 

objektů ul. Vojanova TDS+ BOZP” se zhotovitelem společností: 

JS Property, a.s., se sídlem Chopinova 276/1, 702 00, Přívoz, Ostrava, IČO: 27814742 

za cenu nejvýše přípustnou 288.000,00 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 11 
Soutěž o návrh “Parkovací dům za katedrálou”, poř. č. 100/2020 
  
Usnesení číslo: 04642/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
62 

  
k usnesení č. 04293/RM1822/63 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
z důvodu nesplnění podmínek vymezených soutěžními podmínkami soutěže o návrh “Parkovací 

dům za katedrálou” dodavatele, který předložil svou žádost o účast pod: 

poř. č. 10 

BLACKBACK s.r.o. 

Podkovářská 800/6, 190 00 Praha, Česká republika 

  

2) vylučuje 

  
z důvodu snížení počtu účastníků soutěže o návrh “Parkovací dům za katedrálou” v souladu     

s ust. § 146 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, na základě stanoviska poroty dodavatele, kteří předložili svou žádost o účast pod: 

poř. č. 1 

ADEA projekt s.r.o. 

Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava, Česká republika 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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poř. č. 2 

architekti chmelík & partneři, s.r.o. 

Úzká 201/2, 500 03 Hradec Králové, Česká republika 

poř. č. 3 

Apropos Architects s.r.o. 

Pardubická 878, 537 01 Chrudim, Česká republika 

poř. č. 4 

MXXXXX KXXXXXX (Anagram AU) 

XXXXX XXXXX 3013AL Rotterdam, Holandsko 

a 

AXXX-SXXXXXX TXXXXXXX a JXX KXXXXXXX (Gruppa Studio) 

XXXXXX XXXXX XX, 08012 Barcelona, Španělsko 

poř. č. 6 

JAKUB KLASKA LTD 

Loddiges Road 43, E96PW Londýn, Spojené království 

poř. č. 7 

Ing. arch. MXXXXX MXXXXXX 

XX XXXXXXXX XXXXX, 746 01 Opava, Česká republika 

a 

Ing. arch. AXXX WXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXX, 747 21 Kravaře, Česká republika 

poř. č. 8 

ABM architekti, s.r.o. 

Masarykovo nábřeží 239/22, 110 00 Praha 1, Česká republika 

poř. č. 9 

re:architekti studio s.r.o. 

Bělohorská 193/149, 169 00 Praha, Česká republika 

poř. č. 12 

MS architekti s.r.o. 

U Nikolajky 1085/15, 150 00 Praha, Česká republika 

poř. č. 14 

FRÁNEK ARCHITECTS s.r.o. 

Kamenná 835/13, 639 00 Brno, Česká republika 

poř. č. 15 

HOFMAN ARCHITEKTI s.r.o. 

Radčina 522/14, 161 00 Praha, Česká republika 

poř. č. 17 

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava, Česká republika 

poř. č. 18 

Ing. arch. MXXXXX KXXXX 

XXXXXX XXXX, 621 00 Brno, Česká republika 

a 

KUDA architecture s.r.o. 

Všetičkova 893/6a, 602 00 Brno, Česká republika 

poř. č. 19 

ATELIER 38 s.r.o. 

Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, Česká republika 

poř. č. 20 

STOPRO spol. s r.o. 

Radlická 901/37, 150 00 Praha, Česká republika 

poř. č. 21 

CASUA, spol. s r.o. 

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha, Česká republika 

poř. č. 22 

RCNKSK s.r.o. 

Na Pernikářce 775/26, 160 00 Praha, Česká republika 

a 

Atelier Tišnovka s.r.o. 

Tišnovská 145, 614 00 Brno, Česká republika 

poř. č. 23 

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. 

Bucharova 1281/2, 158 00 Praha, Česká republika 

a 

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. 

Prievozská 4/D, 811 09 Bratislava, Slovenská republika 

poř. č. 24 

Ing. arch. JXX TXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXX, 160 00 Praha, Česká republika 

poř. č. 25 

KXXXX FXXXXX a PXXXXXX JXXXX 

XXXXXX XXXXXX, 170 00 Praha, Česká republika 

poř. č. 26 

Ing. arch. DXXXX KXXXX 

X XXXXXXXX XXXXXX, 106 00 Praha, Česká republika 
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poř. č. 27 

Ateliér Velehradský, s. r. o. 

Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, Česká republika 

poř. č. 28 

SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec 

U Besedy 414/8, 460 02 Liberec, Česká republika 

poř. č. 29 

Studio Perspektiv, s.r.o. 

Belgická 32, 120 00 Praha, Česká republika 

poř. č. 30 

Ing. MXXXXX PXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXX XXXXXX, 639 00 Brno, Česká republika 

poř. č. 31 

SENAA architekti, s.r.o. 

Merhautova 950/2, 613 00 Brno, Česká republika 

a 

Laboro ateliér s.r.o. 

Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, Česká republika 

poř. č. 32 

A77 architektonický ateliér Brno, s.r.o. 

Taussigova 3464/21, 615 00 Brno, Česká republika 

poř. č. 33 

MADADORS s.r.o. 

Kociánka 8/10, 612 00 Brno, Česká republika 

a 

K4 a.s. 

Kociánka 8/10, 612 00 Brno, Česká republika 

poř. č. 34 

SADAR+VUGA 

Wolfova 1, 1000 Ljubljana, Slovinsko 

a 

Ing. arch. VXXXXX KXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXX, 742 21 Kopřivnice, Česká republika 

a 

MArch. ZXXXXX LXXXX 

XXXXXX XXXX 739 04 Pražmo, Česká republika 

poř. č. 35 

studioLIBRE s.r.o. 

Petrská 1161/24, 110 00 Praha, Česká republika 
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rada města 
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poř. č. 36 

KOGAA studio s.r.o. 

Kluchova 366/48, 634 00 Brno, Česká republika 

  

3) rozhodla 

  
v soutěži o návrh “Parkovací dům za katedrálou” vyzvat k podání návrhů dodavatele: 

poř. č. 5 

Chalupa architekti s.r.o. 

U Pergamenky 1522/2, 170 00 Praha, Česká republika 

poř. č. 13 

Ing. arch. PXXX MXXX a Ing. arch. MXXXXXXX MXXX 

XXXX XXXXXX, 783 36 Křelov, Česká republika 

a 

Ing. arch. ZXXXXX ChXXX a MgA. MXXXXXXX ChXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXXX, 370 01 České Budějovice, Česká republika 

a 

Ing. arch. DXXXXX SXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXXX, 664 34 Kuřim, Česká republika 

poř. č. 16 

ov architekti, s.r.o. 

Badeniho 29/5, 160 00 Praha, Česká republika 

a dále dodavatele předem uvedené v ust. 4.4 soutěžních podmínek: 

1. Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. 

Žižkova 506/5, 602 00 Brno, Česká republika 

2. A69 - architekti s.r.o. 

Valdštejnova 581/8, 350 02 Cheb, Česká republika 

3. Atelier bod architekti s.r.o. 

Osadní 799/26, 170 00 Praha, Česká republika 

  

 
RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Blok Nové Lauby”, poř. č. 115/2020 
  
Usnesení číslo: 04643/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 04400/RM1822/64 
  
Rada města 
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1) schvaluje 

  
zadávací dokumentaci k veřejné zakázce označené “Blok Nové Lauby” v rozsahu přílohy        

č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

2) rozhodla 

  
vyzvat účastníky zadávacího řízení k podání žádosti o účast k nadlimitní veřejné zakázce 

zadávané v užším řízení dle § 58 zákona č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,         

ve znění pozdějších předpisů, pod názvem “Blok Nové Lauby”, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

3) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. Jan Šrámek - odbor investiční 

4. Ing. Václav Palička - odbor strategického rozvoje 

5. Mgr. Renata Kolková, MPA - odbor legislativní a právní 

6. Ing. Ladislav Rožnai - odbor majetkový 

7. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek 

náhradníci: 

1. Mgr. Kateřina Šebestová 

2. Bc. Martin Bednář - člen RM 

3. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 

4. Ing. Jiří Cigánek - odbor strategického rozvoje 

5. Mgr. Vladimíra Carbolová - odbor legislativní a právní 

6. Bc. Marie Kučinská, MPA - odbor majetkový 

7. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 

  

4) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
5) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 
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k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smluv      

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.12.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
 

RM_VZ 13 
Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 3591/2019/LPO        
na vytvoření návrhu stavby, poskytnutí licence, a o poskytování služeb 
projektanta na akci “Koncertní hala města Ostravy” 
  
Usnesení číslo: 04644/RM1822/67 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na vytvoření návrhu stavby, poskytnutí licence         

a o poskytování služeb projektanta č. 3591/2019/LPO ze dne 20.12.2019 mezi statutárním 

městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava, IČO: 00845451 a společností STEVEN 

HOLL ARCHITECT, P.C., DOS ID: 1409928, DOMESTIC PROFESSIONAL 

CORPORATION, se sídlem 450 WEST 31ST ST, 11TH FL, NEW YORK, NEW YORK, 

10001, USA a Architecture Acts s.r.o., IČO: 036 20 620, se sídlem Raisova 409/8, Bubeneč,  

160 00 Praha 6, ČR na úpravu předmětu plnění akce: “Koncertní hala města Ostravy” dle Přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
 


