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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 01.09.2020  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

04645/RM1822/68 RM_M 0 Schválení programu 68. schůze rady města konané 
dne 01.09.2020 

35 

04646/RM1822/68 RM_M 1 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci 
pro projekt „Terénní práce 2021” 

50 

04647/RM1822/68 RM_M 2 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci 
v rámci „Programu na podporu poskytování 
sociálních služeb” (dotace z kapitoly 313 - MPSV 
státního rozpočtu) pro poskytovatele sociálních 
služeb na rok 2021 

50 

04648/RM1822/68 RM_M 3 Záměr přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 
50 mil. Kč pro městský obvod Moravská Ostrava 
a Přívoz 

07 

04649/RM1822/68 RM_M 4 Povolení výjimky ze stavební uzávěry vymezené 
kolem starého důlního díla (jámy) „Josef“ v k. ú. 
Slezská Ostrava 

89 

04650/RM1822/68 RM_M 5 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 
a vzdání se funkce přísedících Okresního soudu 
v Ostravě 

21 

04651/RM1822/68 RM_M 6 Návrh nenabýt majetek nepatrné hodnoty - podíly 
k pozemkům v k. ú. Doubrava u Orlové, obec 
Doubrava a v k. ú. Vlkoš u Kyjova, obec Vlkoš 

08 

04652/RM1822/68 RM_M 7 Záměr přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 
200 mil. Kč pro městský obvod Slezská Ostrava 

07 

04653/RM1822/68 RM_M 8 Návrh na uzavření dodatku č. 2 pojistné smlouvy 
č. 706-59322-12 o škodovém pojištění majetku 
a odpovědnosti podnikatelů 

07 

04654/RM1822/68 RM_M 9 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
a smlouvě příkazní č. 2904/2019/OI/VZKÚ ze dne 
21.10.2019 na zajištění nezbytné dokumentace 
a předpokladů pro realizaci stavby „Rekonstrukce 
kanalizace ul. Hornopolní” 

05 

04655/RM1822/68 RM_M 10 Schválení vystavení objednávek na nákup 
výstrojních součástek pro členy jednotek sboru 
dobrovolných hasičů statutárního města Ostravy 

01 

04656/RM1822/68 RM_M 11 Program na poskytování peněžních prostředků 
z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021 
včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti 

86 

04657/RM1822/68 RM_M 12 Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová 
zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová 
zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov 
a Vědecko-technologický park za I. pololetí roku 
2020 

38 
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04658/RM1822/68 RM_M 13 Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 
300.000 Kč do veřejné sbírky konané za účelem 
zmírnění následků neštěstí, ke kterému došlo dne 
8. srpna 2020 v panelovém domě v Bohumíně, 
na ulici Nerudova č.p. 1158, kterou pořádá 
Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, se sídlem 
28. října 117, 702 18 Ostrava 

01 

04659/RM1822/68 RM_M 14 Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem 
předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci 
dotačního programu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 

80 

04660/RM1822/68 RM_M 15 Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací 
neupotřebitelné movité věci svěřené k hospodaření 
právnické osobě Komorní scéna Aréna, 
příspěvková organizace 

42 

04661/RM1822/68 RM_M 16 Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací 
neupotřebitelných movitých věcí svěřených 
k hospodaření právnické osobě Knihovna města 
Ostravy, příspěvková organizace 

42 

04662/RM1822/68 RM_M 17 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě 
do pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 
nájemní smlouvy se společností AUTOCENT CZ 
s.r.o. 

08 

04663/RM1822/68 RM_M 18 Rozvoj rozšířeného zájmového území Mošnov - 
předložení Rozvojové studie a souhlas s uzavřením 
Memoranda o vzájemné spolupráci a koordinaci 
při přípravě a realizaci projektů v rozšířeném 
zájmovém území Mošnov 

38 

04664/RM1822/68 RM_M 19 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 
do majetku města 

89 

04665/RM1822/68 RM_M 20 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv 
o zřízení služebností pro fyzické osoby a Dopravní 
podnik Ostrava a.s. 

08 

04666/RM1822/68 RM_M 21 Budoucí využití pořizovaných staveb parkovacích 
domů 

07 

04667/RM1822/68 RM_M 22 Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy 
o smlouvě budoucí o využívání sportoviště 
ev. č. 0721/2020/MJ ze dne 27. 2. 2020 a návrh 
na uzavření dohody o ukončení smlouvy 
o výpůjčce ev. č. 1325/2017/MJ ze dne 28. 4. 2017 

08 

04668/RM1822/68 RM_M 23 Návrh nepronajmout či pronajmout a neprodat 
nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou a svěřit 
či nesvěřit je městskému obvodu Ostrava-Jih 

08 

04669/RM1822/68 RM_M 24 Návrh prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava - brusírna 

08 
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04670/RM1822/68 RM_M 25 Úprava rozpočtu 07 
04671/RM1822/68 RM_M 26 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám 

o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního 
města Ostravy 

86 

04672/RM1822/68 RM_M 27 Návrh na uzavření Nájemní smlouvy, Smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě, nájemní smlouvy a smlouvy 
o výpůjčce v souvislosti se stavbou „Zrušení 
vyústění kanalizace Na Sovinci, napojení na sběrač 
D” zahrnutou do kapitálového rozpočtu 
statutárního města Ostravy 

05 

04673/RM1822/68 RM_M 28 Návrh na uzavření „Smluv o budoucích smlouvách 
o zřízení služebnosti a Smluv o výpůjčce” 
v souvislosti se stavbou „Dostavba kanalizace 
v ulici Studeňská” zahrnutou do kapitálového 
rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

04674/RM1822/68 RM_M 29 Návrh na uzavření Smlouvy o výpůjčce a Smlouvy 
o úhradě za ušlou zemědělskou produkci 
a Smlouvy o úhradě za ušlou zemědělskou 
produkci v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce 
vodovodu Přemyšov - Poruba” zahrnutou 
do kapitálového rozpočtu statutárního města 
Ostravy 

05 

04675/RM1822/68 RM_M 30 Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 28 
04676/RM1822/68 RM_M 31 Návrh prodat pozemky ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy v k. ú. Mošnov, obec Mošnov a k. ú. 
Sedlnice, obec Sedlnice 

08 

04677/RM1822/68 RM_M 32 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 
do vlastnictví Národního divadla 
moravskoslezského, p. o. 

42 

04678/RM1822/68 RM_M 33 Úhrada nároku za bezesmluvní užívání pozemku 
a návrh dopisu - sdělení na společnost 
OLGUNIAR, s.r.o., IČO 278 56 402 

28 

04679/RM1822/68 RM_M 34 Návrh na zrušení usnesení, návrh na uzavření 
smlouvy o výpůjčce a návrh na uzavření smluv 
nájemních k pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava 
a k. ú. Hrušov, obec Ostrava 

08 

04680/RM1822/68 RM_M 35 Návrh schválení žádostí o peněžitou pomoc 
do výše 100 000 Kč pro zmírnění dopadů 
krizového opatření v souvislosti s epidemií 
COVID-19 

38 

04681/RM1822/68 RM_M 36 Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) 
k projektům „Transformace Domova Barevný svět 
II.” a „Transformace Domova na Liščině II.” 
v rámci Integrovaného regionálního programu 

38 
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04682/RM1822/68 RM_M 37 Projednání schválené dotace projektu: 
„Vybudování školní dílny v Základní škole 
Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, p. o.“ 

50 

04683/RM1822/68 RM_M 38 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy 
příkazní na zhotovení dokumentace pro stavbu 
ORG 3288 „SSZ IVC Slezská Ostrava“ 

05 

04684/RM1822/68 RM_M 39 Poskytnutí finančních darů do soutěže „Hledej 
pramen vody 2020“ 

80 

04685/RM1822/68 RM_M 40 Návrh na záměr města prodat nebo pronajmout 
nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava - restaurace Spolek 

08 

04686/RM1822/68 RM_M 41 „Rekonstrukce a prodloužení sběrače B 
do  Radvanic”, návrh na uzavření Dodatku č. 9 
ke Smlouvě o dílo č. 2777/2017/OSR 

05 

04687/RM1822/68 RM_M 42 Návrh na uzavření smluv o věcných právech 
k cizím pozemkům v souvislosti se stavbami 
„Kanalizace Nová Bělá - III. etapa” 
a „Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace 
v ulici Krásnopolská”, zahrnutými do kapitálového 
rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

04688/RM1822/68 RM_M 43 Návrh Dohody o ukončení smluvního vztahu 
založeného Smlouvou o dílo a smlouvou příkazní 
ev. č. 2348/2018/OI/VZKÚ ve znění Dodatku č. 1 

38 

04689/RM1822/68 RM_M 44 Návrh na poskytnutí mimořádných účelových 
dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti 
prevence kriminality, protidrogové prevence, 
zdravotnictví a podpory osob s handicapem 2020 

86 

04690/RM1822/68 RM_M 45 Návrh dalšího postupu souvisejícího s realizací 
výstavby Horolezecké haly - Karolina, návrh 
na záměr města neprodat část pozemku, návrh 
na záměr pronajmout části pozemku v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. K Trojhalí) 

08 

04691/RM1822/68 RM_M 46 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dotaci č. 3908110117 
pro projekt Regenerace sídliště Hrabůvka - 
2. etapa, Zeleň Savarin 

50 

04692/RM1822/68 RM_M 47 Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě 
příkazní č. 0221/2017/OI/VZKÚ 

05 

04693/RM1822/68 RM_M 48 Návrh programu 16. zasedání zastupitelstva města, 
které se bude konat dne 16. září 2020 

28 

04694/RM1822/68 RM_M 49 Změna statutů Fondu pro kanalizace a Fondu 
pro vodovody 

05 

04695/RM1822/68 RM_M 50 Uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě 
a realizaci projektu „Revitalizace náměstí 
Dr. E. Beneše Ostrava a jeho nejbližšího okolí” 

28 

04696/RM1822/68 RM_M 51 MSIC - rekonstrukce střechy budovy Piano - návrh 
Dodatku č. 1 

05 
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04697/RM1822/68 RM_M 52 Návrh prodat spoluvlastnický podíl na nemovité 
věci - k. ú. Podivín, obec Podivín 

08 

04698/RM1822/68 RM_M 53 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava - Nové Lauby 

08 

04699/RM1822/68 RM_M 54 Úprava rozpočtu - vratka návratných finančních 
výpomocí, jednorázový příspěvek dle zákona 
č. 159/2020 Sb., navýšení rezerv 

07 

04700/RM1822/68 RM_MZP 1 Pověření řízením Zoologické zahrady 
a botanického parku Ostrava, příspěvkové 
organizace 

33 

04701/RM1822/68 RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Odstranění objektů 
na ul. Vojanova v k. ú. Moravská Ostrava” 
poř. č. 110/2020 

05 

04702/RM1822/68 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Oprava splaškové kanalizace 
ul. Tichá”, poř. č. 121/2020 

05 

04703/RM1822/68 RM_VZ 3 Provozování bezplatné telefonní linky 
pro komunikaci s občany 

84 

04704/RM1822/68 RM_VZ 4 Kosení trvalých travních porostů na pozemcích 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava v lokalitě 
podnikatelského areálu v Mošnově 

84 

04705/RM1822/68 RM_VZ 5 VZMR - dodávka aktivních síťových prvků 
od společnosti Alternetivo s.r.o. 

83 

04706/RM1822/68 RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Parkovací plochy pod mostní 
estakádou Bazaly - PD, IČ, AD”, poř. č. 111/2020 

05 
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RM_M 0 
Schválení programu 68. sch ůze rady m ěsta konané dne 01.09.2020 
  
Usnesení číslo: 04645/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 68. schůze rady města konané dne 01.09.2020 

  
 

RM_M 1 
Zahájení p řípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt „Terén ní práce 
2021” 
  
Usnesení číslo: 04646/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci pro projekt „Terénní práce 2021” v rámci 
dotačního programu Podpora terénní práce pro rok 2021 vyhlášeného Radou vlády ČR 
pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR 

  
2) žádá 
  

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu dle bodu 1) 
tohoto usnesení a předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh v souladu s podmínkami 
dotačního řízení programu Podpora terénní práce pro rok 2021 

  
 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 14.09.2020
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
3) žádá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.12.2021
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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RM_M 2 
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci  „Programu 
na podporu poskytování sociálních služeb” (dotace z  kapitoly 313 -
MPSV státního rozpo čtu) pro poskytovatele sociálních služeb 
na rok 2021 
  
Usnesení číslo: 04647/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci v rámci „Programu na podporu poskytování 
sociálních služeb” (dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu) pro poskytovatele 
sociálních služeb na rok 2021 prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) žádá 
  

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
o zajištění všech potřebných podkladů pro předložení souhrnné žádosti statutárního města 
Ostravy dle podmínek „Programu na podporu poskytování sociálních služeb” (dotace z kapitoly 
313 - MPSV státního rozpočtu) pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2021 

  
 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 30.11.2020
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  

 
RM_M 3 
Záměr přijetí dlouhodobého úv ěru ve výši 50 mil. K č pro m ěstský obvod 
Moravská Ostrava a P řívoz 
  
Usnesení číslo: 04648/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

žádost městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz o schválení přijetí úvěru ve výši 50 mil. Kč 
na opravy a rekonstrukce majetku svěřeného městskému obvodu 
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Usnesení  

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

zastupitelstvu města 

schválit záměr přijetí úvěru pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 50 mil. Kč 
na opravy a rekonstrukce majetku svěřeného městskému obvodu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

uložit radě města realizovat poptávkové řízení na výběr nejvhodnější nabídky dlouhodobého 
úvěru ve výši 50 mil. Kč  dle požadovaných parametrů 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2021
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
4) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 16.09.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 4 
Povolení výjimky ze stavební uzáv ěry vymezené kolem starého d ůlního 
díla (jámy) „Josef“ v k. ú. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04649/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti ve stavební uzávěře stanovené územním 
rozhodnutím č. 32/97 vydaným Magistrátem města Ostravy, odborem stavebně správním 
dne 12.02.1997 pod č. j. Výst/ÚSŘ/4795/3/96 pro území vymezené bezpečnostním pásmem 
starého důlního díla (jámy) „Josef“ v k. ú. Slezská Ostrava, a to za účelem umístění 
a realizace stavby „Multifunkční dům Stará elektrárna – stavební úpravy a přístavba k objektu 
občanské vybavenosti na parcelách č. 1184, 1185 a 1195/2 v k. ú. Slezská Ostrava”, dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 5 
Volba přísedících Okresního soudu v Ostrav ě a vzdání se funkce 
přísedících Okresního soudu v Ostrav ě 
  
Usnesení číslo: 04650/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na zvolení kandidátů na funkci přísedících 

• pana xxxxxxxxxxxxx, r. xxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
• paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, r. xxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
• paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, r. xxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
• pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, r. xxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navrženého Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 
• paní xxxxxxxxxxxxxxx, r. xxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
navržené Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let  

  
2) bere na vědomí 
  

oznámení stávajících přísedících Okresního soudu v Ostravě 

• pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, r. xxxx, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
• paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, r. xxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
• paní xxxxxxxxxxxxxxxx, r. xxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

o vzdání se funkce přísedících zastupitelstvu města 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 16.09.2020
 vedoucí odboru vnitřních věcí 
  

 
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 6 
Návrh nenabýt majetek nepatrné hodnoty - podíly k pozemk ům v k. ú. 
Doubrava u Orlové, obec Doubrava a v k. ú. Vlkoš u Kyjova, obec Vlkoš  
  
Usnesení číslo: 04651/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout nenabýt do vlastnictví statutárního města Ostravy majetek zjištěný v průběhu 
pozůstalostního řízení po zůstavitelce xxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, posledně bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to: 

- podíl 9/16 na nemovité věci v k. ú. Doubrava u Orlové, obec Doubrava, a to pozemku 
parc. č. 494 v hodnotě 14.642,10 Kč 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout nenabýt do vlastnictví statutárního města Ostravy majetek zjištěný v průběhu 
pozůstalostního řízení po zůstavitelce xxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, posledně 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ostrava, a to: 

podíl 1/4 na nemovitých věcech v k. ú. Vlkoš u Kyjova, obec Vlkoš, okres Hodonín, 
a to na pozemcích: 
-  parc. č. 2563, 
-  parc. č. 3196, 
v hodnotě 34. 720,- Kč 

  
3) ukládá 
  

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 
  

 
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 7 
Záměr přijetí dlouhodobého úv ěru ve výši 200 mil. K č pro m ěstský 
obvod Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04652/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

žádost městského obvodu Slezská Ostrava o schválení přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 
200 mil. Kč za účelem oprav, modernizace a výstavbu bytového fondu svěřeného městskému 
obvodu Slezská Ostrava a financování a spolufinancování dalších investičních projektů 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhovět žádosti městského obvodu Slezská Ostrava o přijetí úvěru ve výši 200 mil. Kč za účelem 
oprav, modernizace a výstavbu bytového fondu svěřeného městskému obvodu Slezská Ostrava 
a financování a spolufinancování dalších investičních projektů 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

uložit radě města realizovat poptávkové řízení na výběr nejvhodnější nabídky dlouhodobého 
úvěru ve výši 200 mil. Kč dle požadovaných parametrů  

  
4) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 16.09.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 8 
Návrh na uzav ření dodatku č. 2 pojistné smlouvy č. 706-59322-12 
o škodovém pojišt ění majetku a odpov ědnosti podnikatel ů 
  
Usnesení číslo: 04653/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
07 

  
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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k usnesení č. 10156/RM1418/136 
k usnesení č. 00839/RM1822/14 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 706-59322-12 o škodovém pojištění majetku 
a odpovědnosti podnikatelů, ve znění dodatku č. 1, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, 
se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a Českou pojišťovnou a.s., 
se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 45272956, 
evid. číslo 3520/2018/OFR, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
  

  
 

RM_M 9 
Návrh na uzav ření Dodatku č. 1 ke Smlouv ě o dílo a smlouv ě příkazní 
č. 2904/2019/OI/VZKÚ ze dne 21.10.2019 na zajišt ění nezbytné 
dokumentace a p ředpoklad ů pro realizaci stavby „Rekonstrukce 
kanalizace ul. Hornopolní” 
  
Usnesení číslo: 04654/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1  ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č.2904/2019/OI/VZKÚ 
ze dne 21.10.2019 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, 
IČO: 00845451  a společností HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA  a.s., 28. října 1142/168, 709 00 
Ostrava, IČO: 45193622 na zajištění nezbytné dokumentace a předpokladů pro realizaci 
stavby „Rekonstrukce kanalizace ul. Hornopolní” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 10 
Schválení vystavení objednávek na nákup výstrojních  součástek 
pro členy jednotek sboru dobrovolných hasi čů statutárního m ěsta 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04655/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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  vystavení objednávky na nákup výstrojních  součástek (zásahová obuv) pro členy jednotek 
sboru dobrovolných hasičů statutárního města Ostravy v rozsahu dle objednávky 
č. HSMO/OBJ/M40/2020 v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

vystavení objednávky na nákup výstrojních součástek (zásahové oděvy) pro členy jednotek 
sboru dobrovolných hasičů statutárního města Ostravy v rozsahu dle objednávky 
č. HSMO/OBJ/M41/2020 v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 11 
Program na poskytování pen ěžních prost ředků z rozpo čtu statutárního 
města Ostravy na rok 2021 v četně Podmínek pro jednotlivé oblasti 
  
Usnesení číslo: 04656/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy 
na rok 2021 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti dle příloh č. 1-16 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit návrh na vyhlášení výběrového řízení dle přílohy č. 17 předloženého materiálu 
a rozhodnout o vyhlášení výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu 
statutárního města Ostravy 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města návrhy uvedené v bodech 1) a 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 16.09.2020
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 16.09.2020
 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 12 
Pravidelná informace o stavu projekt ů Průmyslová zóna 
Ostrava-Hrabová, Strategická pr ůmyslová zóna Ostrava- Mošnov, 
Rozvojová zóna Hrušov a V ědecko- technologický park za I. pololetí 
roku 2020 
  
Usnesení číslo: 04657/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 03251/RM1822/48 
k usnesení č. 0748/ZM1822/13 
  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o stavu projektů 

a) Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová 

b) Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov 

c) Rozvojová zóna Hrušov 

d) Vědecko-technologický park Ostrava 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit radě města příští pravidelnou informaci o stavu projektů Průmyslová zóna 
Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov 
a Vědecko-technologický park za II. pololetí r. 2020 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.03.2021
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města k projednání informaci o stavu projektů dle bodu 1) tohoto 
usnesení za I. pololetí r. 2020 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 16.09.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 13 
Návrh na poskytnutí finan čního daru ve výši 300.000 K č do ve řejné 
sbírky konané za ú čelem zmírn ění následk ů neštěstí, ke kterému došlo 
dne 8. srpna 2020 v panelovém dom ě v Bohumín ě, na ulici 
Nerudova č. p. 1158, kterou po řádá Moravskoslezský kraj, I ČO 70890692, 
se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04658/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí finančního daru ve výši 300.000 Kč do veřejné sbírky konané 
za účelem zmírnění následků neštěstí, ke kterému došlo dne 8. srpna 2020 v panelovém domě 
v Bohumíně, na ulici Nerudova č.p. 1158, kterou pořádá Moravskoslezský kraj, IČO 70890692, 
se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava 

  
2) schvaluje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j e   rozpočtová rezerva města 

na ORJ 120, § 6409, pol. 5901 o 300 tis.Kč 

- z v y š u j í   neinvestiční transfery 

na ORJ 221, § 4343, pol. 5499 o 300 tis.Kč 

  
3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení k rozhodnutí a ke schválení zastupitelstvu města

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 16.09.2020
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 14 
Poskytnutí bezúro čných záp ůjček za účelem p ředfinancování výdaj ů 
na pořízení kotl ů v rámci dota čního programu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 
  
Usnesení číslo: 04659/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 01607/RM1822/25 
k usnesení č. 0421/ZM1822/7 
k usnesení č. 01978/RM1822/29 

Rada města 

1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí bezúročných zápůjček v celkové výši 900 000 Kč fyzickým osobám 
dle přílohy č. 1  a 2 předloženého materiálu za účelem předfinancování výdajů na pořízení 
nových zdrojů vytápění v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji - 3. výzva” a o uzavření příslušných smluv o zápůjčce dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedenými fyzickými 
osobami 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 16.09.2020
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  

 
RM_M 15 
Návrh na ud ělení souhlasu s vy řazením a likvidací neupot řebitelné 
movité v ěci sv ěřené k hospoda ření právnické osob ě Komorní scéna 
Aréna, p říspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 04660/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) uděluje 
  

předchozí souhlas s vyřazením a likvidací neupotřebitelné movité věci statutárního města 
Ostravy, která byla předána k hospodaření právnické osobě Komorní scéna Aréna, příspěvková 
organizace, se sídlem na ul. 28. října 2, 701 85 Moravská Ostrava, IČO: 00845035, v pořizovací 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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hodnotě 93 437,00 Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

členy likvidační komise k likvidaci neupotřebitelné movité věci dle přílohy č. 1 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

likvidační komisi 
vyhotovit zápis o provedení likvidace neupotřebitelné movité věci dle přílohy č. 1 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.09.2020
 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 16 
Návrh na ud ělení souhlasu s vy řazením a likvidací neupot řebitelných 
movitých v ěcí svěřených k hospoda ření právnické osob ě Knihovna 
města Ostravy, p říspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 04661/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) uděluje 
  

předchozí souhlas  s vyřazením a likvidací neupotřebitelných movitých věcí statutárního města 
Ostravy, které byly předány k hospodaření právnické osobě Knihovna města Ostravy, 
příspěvková organizace, se sídlem 28. října 2, 702 00 Ostrava, IČO: 00097586, v pořizovací 
hodnotě 456 646,80 Kč dle přílohy č. 1, a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

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

  
3) ukládá 
  

likvidační komisi 
vyhotovit zápis o provedení likvidace neupotřebitelných movitých věcí dle přílohy č. 1 
a důvodové zprávy předloženého materiálu 
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 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 30.09.2020
 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 17 
Návrh na souhlas s umíst ěním inženýrské sít ě do pozemku ve vlastnictví 
statutárního m ěsta Ostravy, návrh na uzav ření smlouvy o budoucí 
smlouv ě o zřízení služebnosti a návrh na uzav ření nájemní smlouvy 
se spole čností AUTOCENT CZ s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04662/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

parc. č. 253/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, 

pro: 

AUTOCENT CZ s.r.o. 
se sídlem: Výstavní 57/33, 747 94 Děhylov 
IČO: 258 78 883 

v rámci stavby “Ul. Frýdecká 738/318, 719 00 Slezská Ostrava - Kunčice, parc. č. 253/4, 75, k. ú. 
Kunčice nad Ostravicí”, dle situačního snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení, vedení, 
provozování a údržby plynovodní přípojky v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
parc. č. 253/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, 
s budoucím oprávněným: 

AUTOCENT CZ s.r.o. 
se sídlem: Výstavní 57/33, 747 94 Děhylov 
IČO: 258 78 883 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele 
o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
parc. č. 253/4, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 48 m2 v k. ú Kunčice nad Ostravicí, 
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obec Ostrava (ul. Frýdecká) 
se společností 
AUTOCENT CZ s.r.o. 
se sídlem: Výstavní 57/33, 747 94 Děhylov 
IČO: 258 78 883 
za účelem vybudování a provozování plynovodní přípojky v rámci realizace stavby 
„Ul. Frýdecká 738/318, 719 00 Slezská Ostrava - Kunčice, parc. č. 253/4, 75, k. ú. Kunčice 
nad Ostravicí”, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 4.320,- Kč/rok, na dobu určitou, nejdéle 
však do 31. 12. 2022, 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 18 
Rozvoj rozší řeného zájmového území Mošnov - předložení Rozvojové 
studie a souhlas s uzav řením Memoranda o vzájemné spolupráci 
a koordinaci p ři přípravě a realizaci projekt ů v rozší řeném zájmovém 
území Mošnov 
  
Usnesení číslo: 04663/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 03129/RM1822/46 
  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

předloženou „Rozvojovou studii rozšířeného zájmového území Mošnov” zpracovanou 
Moravskoslezským krajem, jejíž vybrané části jsou prezentovány v přílohách č. 1 
až č. 3 předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s uzavřením „Memoranda o vzájemné spolupráci a koordinaci při přípravě a realizaci projektů 
v rozšířeném zájmovém území Mošnov” s Moravskoslezským krajem, IČO: 70890692, 
se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření „Memoranda o vzájemné spolupráci a koordinaci při přípravě a realizaci 
projektů v rozšířeném zájmovém území Mošnov” s Moravskoslezským krajem, IČO: 70890692, 
se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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4) ukládá 
  primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodů 1) a 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 16.09.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 19 
Předchozí souhlas rady m ěsta k nabytí nemovitostí do majetku m ěsta 
  
Usnesení číslo: 04664/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
89 

Rada města 

1) vydává 
  

- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k nabytí: 

• části pozemku parc. č. 72/1 a části pozemku parc. č. 73 oba v k. ú. Polanka nad Odrou, 
pro městský obvod Polanka nad Odrou 
• pozemku parc. č. 497/2 v k. ú. Poruba, pro městský obvod Poruba 

  
2) nevydává 
  

- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 
Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k nabytí: 

• budov - garáží, stojících na pozemcích parc. č. 2027/34, parc. č. 2027/109
a parc. č. 2027/113 v k. ú. Radvanice, pro městský obvod Radvanice a Bartovice 

  
 

RM_M 20 
Návrh na z řízení služebností a uzav ření smluv o z řízení služebností 
pro fyzické osoby a Dopravní podnik Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 04665/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost  a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, vedení, 
provozování a údržby STL plynovodní přípojky v pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 
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p. p. č. 491/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, s oprávněnými: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxx 
oba bydlištěm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně vlastníka zřídit služebnost  a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - zřízení, vedení, 
provozování a údržby kabelového vedení NN v pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

parc. č. 1163/7 - ostatní plocha, zeleň, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

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

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 21 
Budoucí využití po řizovaných staveb parkovacích dom ů 
  
Usnesení číslo: 04666/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o realizaci staveb Parkovacího domu u krajského úřadu a Multifunkčního parkovacího domu 
u MNO, které  město zrealizuje za účelem získání příjmů z jejich provozování event. z jejich 
dlouhodobého pronájmu plátcům vč. DPH 

  
 

RM_M 22 
Návrh na uzav ření dohody o zrušení smlouvy o smlouv ě budoucí 
o využívání sportovišt ě ev. č. 0721/2020/MJ ze dne 27. 2. 2020 a návrh 
na uzav ření dohody o ukon čení smlouvy o výp ůjčce ev. č. 1325/2017/MJ 
ze dne 28. 4. 2017 
  
Usnesení číslo: 04667/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně budoucího poskytovatele o uzavření dohody o zrušení smlouvy o smlouvě 
budoucí o využívání sportoviště ev. č. 0721/2020/MJ ze dne 27. 2. 2020, 

s budoucím uživatelem Městský fotbalový klub Vítkovice a.s., se sídlem Závodní 2992/86D, 
703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 285 94 193, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně půjčitele o uzavření dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce ev. č. 1325/2017/MJ 
ze dne 28. 4. 2017 

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

zastoupený 

 Správou silnic Moravskoslezského kraje, p. o., se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava,          
IČO: 000 95 711, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 23 
Návrh nepronajmout či pronajmout a neprodat nemovité v ěci v k. ú.
Zábřeh nad Odrou a sv ěřit či nesv ěřit je m ěstskému obvodu Ostrava-Jih  
  
Usnesení číslo: 04668/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

že město nemá záměr pronajmout nemovité věci: 
- pozemek p. p. č. 9/6, 
- pozemek p. č. st. 4556, součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, 

vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovité věci: 
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- pozemek p. p. č. 9/6, 
- pozemek p. č. st. 4556, součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, 

vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, dle čl. 9 
odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění  

pozemek p. p. č. 9/6, 
pozemek p. č. st. 4556, součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění  

pozemek p. p. č. 9/6, 
pozemek p. č. st. 4556, součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

  
5) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 2) až 4) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 24 
Návrh prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec  Ostrava - brusírna
  
Usnesení číslo: 04669/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
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s návrhem prodat 

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

manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx 
bydlištěm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za sjednanou kupní cenu v celkové částce 909.890,- Kč + zákonná DPH 

a uzavřít Kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  
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 25 
Úprava rozpo čtu 
  
Usnesení číslo: 04670/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o poskytnutí finančních prostředků 

a) ve výši 800 tis. Kč městskému obvodu Proskovice na spolufinancování akce Most 
přes vodoteč Dolový potok 

b) ve výši 11 276 tis. Kč městskému obvodu Polanka nad Odrou na předfinancování 
a spolufinancování akce Stavební úpravy bytového domu č. p. 545 v Polance nad Odrou 

c) ve výši 6 160 tis. Kč městskému obvodu Slezská Ostrava na předfinancování 
a spolufinancování akce Modernizace učeben základních škol ve Slezské Ostravě 
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2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 
na pol. 4111, ÚZ 98193, ORJ 120 o 38 tis. Kč (A.1.) 

- ostatní přijaté neinvestiční transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 15065, ORJ 120 o 183 tis. Kč (A.2.) 

- ostatní přijaté investiční transfery ze SR 
na pol. 4216, ÚZ 14984, ORJ 120, org. 8253 o 4 500 tis. Kč (A.5.) 

- investiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4222, ÚZ 359, ORJ 120 o 279 tis. Kč (A.3.) 
                                                   o 230 tis. Kč (A.4.) 
na pol. 4222, ÚZ 212, ORJ 120, org. 8253 o 2 250 tis. Kč (A.5.) 

- běžné výdaje 
na § 6115, pol. 5139, ÚZ 98193, ORJ 130 o 38 tis. Kč (A.1.) 
na § 3639, pol. 5179, ORJ 133 o 19 tis. Kč (C.3.) 
(C.4.) na ORJ 130, § 4349, pol. 5137, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 11 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 2 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104107606, org. 118000000 o 1 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 
na § 5522, pol. 6121, ORJ 230, org. 8253 o 6 750 tis. Kč (A.5.) 
na § 2219, pol. 6121, ORJ 230, org. 3102 o 18 tis. Kč (C.1.) 
na § 3639, pol. 6130, ÚZ 95, ORJ 137, org. 3225 o 198 tis. Kč (C.2.) 

- neinvestiční transfery 
na § 3741, pol. 5336, ÚZ 15065, ORJ 300, org. 4270 o 183 tis. Kč (A.2.) 
na § 5512, pol. 5171, ÚZ 1020, ORJ 121 o 860 tis. Kč (B.1.) 

- investiční transfery 
(A.3.) na ORJ 180, § 4350, pol. 6356, ÚZ 359, org. 40 o 192 tis. Kč 
                               § 4357, pol. 6356, ÚZ 359, org. 40 o 87 tis. Kč 
na § 4350, pol. 6356, ÚZ 359, ORJ 180, org. 36 o 230 tis. Kč (A.4.) 
na § 3392, pol. 6313, ÚZ 2020, ORJ 160, org. 4259 o 18 373 tis. Kč (E.1.) 

- neinvestiční převody mezi stautárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 503 o 4 386 tis. Kč (E.4.) 

- investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 
na § 6330, pol. 6363, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 615 o 800 tis. Kč (E.2.) 
(E.3.) na § 6330, pol. 6363, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 620 o 1 276 tis. Kč 
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ÚZ 3500, ORJ 120, org. 620 o 10 000 tis. Kč 
na § 6330, pol. 6363, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 603 o 1 774 tis. Kč (E.4.) 

z v y š u j e 

- financování 
na pol. 8115, ÚZ 1020, ORJ 120 o 860 tis. Kč (B.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
(C.1.) na ORJ 230, § 3639, pol. 5122 o 18 tis. Kč 
na § 3639, pol. 5169, ORJ 300 o 19 tis. Kč (C.3.) 
(C.4.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5909, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 11 tis. Kč 
                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 2 tis. Kč 
                                                             ÚZ 7606 o 1 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 
na § 2271, pol. 6121, ÚZ 95, ORJ 230, org. 3225 o 198 tis. Kč (C.2.) 
(E.3.) na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, org. 3165 o 5 500 tis. Kč 
                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3206 o 500 tis. Kč 
                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3242 o 1 000 tis. Kč 
                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3155 o 500 tis. Kč 
                               § 3412, pol. 6121, org. 6325 o 2 500 tis. Kč 

s n i ž u j e 

- účelová rezerva ke krytí výpadku sdílených daní 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 2020, ORJ 120 o 18 373 tis. Kč (E.1.) 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 800 tis. Kč (E.2.) 
                                                                  o 1 276 tis. Kč (E.3.) 
                                                                  o 6 160 tis. Kč (E.4) 

Městské obvody dle důvodové zprávy předloženého materiálu (A.1.) 
- zvýší neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 
na pol. 4111, ÚZ 98193 celkem o 10 886 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § 6115, pol. 5xxx, ÚZ 98193 celkem o 10 886 tis. Kč 

Městský obvod Proskovice (E.2.) 
- zvýší investiční převody mezi stautárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 6330, org. 615 o 800 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje 
na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 6330, org. 15xxxxx000000 o 800 tis. Kč 
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Městský obvod Polanka nad Odrou (E.3.) 
- zvýší investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 6330, org. 620 o 1 276 tis. Kč 
                                   ÚZ 3500, org. 620 o 10 000 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje 
na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 20xxxxx000000 o 11 276 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (E.4.) 
- zvýší neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 503 o 4 386 tis. Kč 
- zvýší investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 6330, org. 603 o 1 774 tis. Kč 
- zvýší běžné výdaje 
na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 03xxxxx000000 o 4 386 tis. Kč 
- zvýší kapitálové výdaje 
na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 03xxxxx000000 o 1 774 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 26 
Návrh na uzav ření dodatk ů ke smlouvám o poskytnutí ú čelové dotace 
z rozpo čtu statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04671/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 0805/ZM1822/13 
k usnesení č. 0988/ZM1822/15 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatků č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelové dotace: 

- ev. č. 0762/2020/SVZ uzavřené s právnickou osobou Centrum Anabell, z. ú., 
Masarykova 506/37, 602 00, Brno-město, IČO: 26606518, dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 
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- ev. č. 0792/2020/SVZ uzavřené s právnickou osobou Unie ROSKA - reg. org. ROSKA 
OSTRAVA, z. p. s., Ruská 99/44, 703 00, Ostrava - Vítkovice, IČO: 65469097, dle přílohy č. 6 
předloženého materiálu 

- ev. č. 1818/2020/SVZ uzavřené s právnickou osobou ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost, 
Rolnická 101/22, 709 00, Ostrava - Nová Ves, IČO: 28565029, dle přílohy č. 9 předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 
  náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 16.09.2020
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 27 
Návrh na uzav ření Nájemní smlouvy, Smlouvy o budoucí smlouv ě 
o zřízení služebnosti inženýrské sít ě, nájemní smlouvy a smlouvy 
o výpůjčce v souvislosti se stavbou „Zrušení vyúst ění kanalizace 
Na Sovinci, napojení na sb ěrač D” zahrnutou do kapitálového rozpo čtu 
statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04672/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít „Nájemní smlouvu” v souvislosti se stavbou „Zrušení vyústění kanalizace Na Sovinci, 
napojení na sběrač D” mezi pronajímatelkou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.: xxxx, adresa 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a nájemcem statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít “Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, nájemní smlouva 
a smlouva  výpůjčce” v souvislosti se stavbou “Zrušení vyústění kanalizace Na Sovinci, 
napojení na sběrač D” mezi vlastníky 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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a statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 28 
Návrh na uzav ření „Smluv o budoucích smlouvách o z řízení služebnosti 
a Smluv o výp ůjčce” v souvislosti se stavbou „Dostavba kanalizace 
v ulici Stude ňská” zahrnutou do kapitálového rozpo čtu statutárního 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04673/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu 
o výpůjčce” v souvislosti se stavbou „Dostavba kanalizace v ulici Studeňská” mezi vlastníkem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 00 Ostrava, 
IČO: 00845451 dle přílohy č. 2 přeloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu 
o výpůjčce” v souvislosti se stavbou „Dostavba kanalizace v ulici Studeňská” mezi vlastníkem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 00 Ostrava, 
IČO: 00845451 dle přílohy č. 4 přeloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu 
o výpůjčce” v souvislosti se stavbou „Dostavba kanalizace v ulici Studeňská” mezi vlastníkem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a budoucím oprávněným statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 00 Ostrava, 
IČO: 00845451 dle přílohy č. 6 přeloženého materiálu 
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RM_M 29 
Návrh na uzav ření Smlouvy o výp ůjčce a Smlouvy o úhrad ě za ušlou 
zemědělskou produkci a Smlouvy o úhrad ě za ušlou zem ědělskou 
produkci v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce vod ovodu P řemyšov -
Poruba” zahrnutou do kapitálového rozpo čtu statutárního m ěsta 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04674/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o úhradě za ušlou zemědělskou produkci” v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba” mezi pachtýřem RenoFarma Poruba, a.s., 
Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, IČO: 47673516 

a stavebníkem statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o výpůjčce a Smlouvu o úhradě za ušlou zemědělskou produkci” v souvislosti 
se stavbou „Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba” mezi pachtýřem a půjčitelem Alešem 
Rokytou, Polanecká 800/42, Svinov, 721 00 Ostrava, IČO: 65872827 

a statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 30 
Informace o pln ění usnesení zastupitelstva m ěsta 
  
Usnesení číslo: 04675/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva města s tím, že: 

a) usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu doporučuje zastupitelstvu města vyřadit 
ze sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu doporučuje zastupitelstvu města ponechat 
ve sledování k další kontrole plnění usnesení zastupitelstva města 
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2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit informaci o plnění usnesení zastupitelstva města dle bodu 1) tohoto usnesení 
ke schválení na 16. zasedání zastupitelstva města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 16.09.2020
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 31 
Návrh prodat pozemky ve vlastnictví statutárního m ěsta Ostravy v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov a k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice  
  
Usnesení číslo: 04676/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem prodat níže uvedené pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy:  

- p. p. č. 2093/12  
- p. p. č. 2093/21  
- p. p. č. 2093/22  
- p. p. č. 2093/23 
- p. p. č. 2093/24 
- p. p. č. 2093/25 
- p. p. č. 2093/26  
- p. p. č. 2093/27 
- p. p. č. 2093/28 
- p. p. č. 2093/29 
- p. p. č. 2093/30 
- p. p. č. 2093/31 
- p. p. č. 2093/32 
- p. p. č. 2093/45 
- p. p. č. 2093/49 
- p. p. č. 2093/50 
- p. p. č. 2093/51 
- p. p. č. 2093/60 
- p. p. č. 2093/61 
- p. p. č. 2093/58 
- p. p. č. 2093/59 
- p. p. č. 822/50 
- část pozemku p. p. č. 2093/33 o výměře 301 m2, označená jako pozemek p. p. č. 2093/33 
- část pozemku p. p. č. 2093/34 o výměře 1184 m2, označená jako pozemek p. p. č. 2093/99 
- část pozemku p. p. č. 822/83 o výměře 99 m2, označená jako pozemek p. p. č. 822/210 
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- část pozemku p. p. č. 2093/39 o výměře 317 m2, označená jako pozemek p. p. č. 2093/102 
- část pozemku p. p. č. 2093/43 o výměře 182 m 2, označená jako pozemek p. p. č. 2093/43 
- část pozemku p. p. č. 2093/48 o výměře 2454 m2, označená jako pozemek p. p. č. 2093/48 
vše dle GP č. 1579-297/2019 vyhotovený v roce 2019  pro k. ú. Mošnov 

Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) 
- č. 1208  (původní katastrální území Skotnice) 
- č. 837/1 (původní katastrální území Skotnice) 
vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

- parc č. 1147/33 
v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice 

do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 05 Praha 4, 
IČO: 659 93 390 
za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 7.091.762,- Kč a s návrhem uzavřít kupní smlouvu 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, a to za podmínky souhlasu správce programu, 
kterým je ministerstvo průmyslu a obchodu  

  
2) ukládá 
  

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 32 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Ná rodního 
divadla moravskoslezského, p. o. 
  
Usnesení číslo: 04677/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím daru 
do vlastnictví Národního divadla moravskoslezského, příspěvkové organizace, se sídlem 
ul. Čs. legií č. 148/14,  701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 00100528, a o vystavení 
předchozího souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu 
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RM_M 33 
Úhrada nároku za bezesmluvní užívání pozemku a návr h dopisu -
sdělení na spole čnost OLGUNIAR, s.r.o., I ČO 278 56 402 
  
Usnesení číslo: 04678/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s úhradou nároku ve výši  4.575,- Kč společnosti OLGUNIAR, s.r.o., IČO 27856402, 
za bezesmluvní užívání části pozemku parc. č. 1096/16, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o zaslání sdělení společnosti OLGUNIAR, s.r.o., IČO 27856402 dle důvodové zprávy 
a Přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 34 
Návrh na zrušení usnesení, návrh na uzav ření smlouvy o výp ůjčce 
a návrh na uzav ření smluv nájemních k pozemk ům v k. ú. Moravská 
Ostrava a k. ú. Hrušov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04679/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) zrušuje 
  

své usnesení č. 03268/RM1822/48 v bodě 2) ze dne 18. 2. 2020  

  
2) rozhodla 
  

na straně vypůjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 1800/50 - ostatní 
plocha, dráha o výměře 364 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

se společností 
SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a. s., se sídlem Poděbradova 3360/13, Moravská Ostrava, 
702 00 Ostrava, IČO 476 76 965, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k pozemku parc. č. 1872/8 - ostatní 
plocha, zeleň v k. ú. Hrušov, obec Ostrava 

s nájemcem: 
Ing. Petr Kopec s. r. o., se sídlem Televizní 425/14b, Lhotka, 725 28 Ostrava, IČO 258 35 491 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace, a to části A o výměře 45 m2 a části B o výměře 45 m2 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s New Karolina Shopping Center Development, s. r. o., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 
140 00 Praha 4, IČO 281 83 011 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 35 
Návrh schválení žádostí o pen ěžitou pomoc do výše 100 000 K č 
pro zmírn ění dopad ů krizového opat ření v souvislosti s epidemií 
COVID-19 

Usnesení číslo: 04680/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
38 

k usnesení č. 0920/ZM1822/15 

Rada města 

1) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

revokovat své usnesení č. 0920/ZM1822/15 ze dne 24. 6. 2020 v bodě 4), a to v části žádosti 
o podporu č. 32 subjektu Šedý lev s.r.o., IČO: 05173027, se sídlem Dělnická 751, 749 01, Vítkov 
a to vzhledem ke skutečnostem uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí peněžité pomoci určené podnikatelům pro zmírnění dopadů krizových 
a mimořádných opatření přijatých orgány veřejné moci ČR v souvislosti s epidemií onemocnění 
COVID - 19, a to subjektům a ve výši, jak je uvedeno v příloze č. 1 předloženého materiálu 
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3) schvaluje 
  

sdělení žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí peněžité pomoci určené podnikatelům pro zmírnění dopadů 
krizových a mimořádných opatření přijatých orgány veřejné moci ČR v souvislosti s epidemií 
onemocnění COVID - 19, a to subjektům a ve výši, jak je uvedeno v příloze č. 2 předloženého 
materiálu 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

uložit radě 
zaslat peněžitou pomoc subjektům a ve výši dle přílohy č. 1 předloženého materiálu na účty 
subjektů uvedené v žádostech o peněžitou pomoc, a to po odeslání sdělení dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  
6) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit prostřednictvím odboru strategického rozvoje návrh dle bodů 1), 2), 4) a 5) 
tohoto usnesení na jednání zastupitelstva města dne 16. 9. 2020 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 16.09.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 36 
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace (zm ěna) k projekt ům 
„Transformace Domova Barevný sv ět II.” a “Transformace Domova 
na Liš čině II.” v rámci Integrovaného regionálního programu 
  
Usnesení číslo: 04681/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 06754/RM1418/98 
k usnesení č. 0114/ZM1822/3 
k usnesení č. 0909/ZM1822/15 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 37/56 
  

Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna č. 1) z Integrovaného regionálního 
operačního programu od poskytovatele dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR se sídlem 
Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, IČO: 66002222 na projekt „Transformace 
Domova Barevný svět II.” dle podmínek uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna č. 2) z Integrovaného regionálního 
operačního programu od poskytovatele dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR se sídlem 
Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, IČO: 66002222 na projekt „Transformace Domova 
na Liščině II.” dle podmínek uvedených v příloze č. 5 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

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

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 30.04.2022
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

uložit Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 15.11.2021
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  
5) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodů 1 - 4) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 16.09.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 37 
Projednání schválené dotace projektu: „Vybudování š kolní dílny 
v Základní škole Ostrava-Michálkovice, U K říže 28, p. o.“ 
  
Usnesení číslo: 04682/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o zahájené přípravě a podání žádosti o dotaci pro projekt pod názvem „Vybudování 
školní dílny v Základní škole Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, p. o.“ z integrovaného 
regionálního operačního programu v rámci výzvy ITI ostravské aglomerace projektu 

  
2) schvaluje 
  

dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu v celkové výši 1 562 804,90 Kč, v roce 2020, 
zajištění  spolufinancování ve výši 234 363,59 Kč 

  
3) žádá 
  

městský obvod Michálkovice 
o zajištění spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení v rámci specifikace 
nároků na rozpočet statutárního města Ostravy dle bodu 2) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Martin Juroška, Ph.D., T: 30.09.2020
 starosta městského obvodu Michálkovice  
  
4) souhlasí 
  

s přijetím dotace z Integrovaného regionálního programu dle podmínek od poskytovatele 
Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, Praha 1, 110 15, IČO: 00845451 
na projekt „Vybudování školní dílny v Základní škole Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, p. o.” 
viz příloha č. 1 předloženého materiálu za podmínky souhlasu Zastupitelstva města Ostravy 
s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo EIS: 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010793 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
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vyslovit souhlas s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo EIS: 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010793 

  
6) žádá 
  

městský obvod Michálkovice 
zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 4) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Martin Juroška, Ph.D., T: 31.10.2020
 starosta městského obvodu Michálkovice  
  
7) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 5) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Martin Juroška, Ph.D., T: 16.09.2020
 starosta městského obvodu Michálkovice  
  

 
RM_M 38 
Návrh na uzav ření Smlouvy o dílo a smlouvy p říkazní na zhotovení 
dokumentace pro stavbu ORG 3288 „SSZ IVC Slezská Os trava“ 
  
Usnesení číslo: 04683/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Smlouvy  o dílo a smlouvy příkazní na zpracování dokumentace u akci „SSZ IVC 
Slezská Ostrava“ se zhotovitelem: 

Ostravské komunikace, a.s., se sídlem: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, IČO:  25396544 

za cenu nejvýše přípustnou 197.800,00 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 39 
Poskytnutí finan čních dar ů do sout ěže „Hledej pramen vody 2020“ 
  
Usnesení číslo: 04684/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 40/56 
  

1) rozhodla 
  

o poskytnutí finančního daru v celkové výši 35.000 Kč školám, jejíž soutěžní týmy 
se umístily na 1. až 3. místě v soutěži „Hledej pramen vody 2020”, vyhlášené právnickou 
osobou: Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČO: 45193673, se sídlem Nádražní 3114/28, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava a o uzavření darovacích smluv dle důvodové zprávy 
a příloh č. 1, 2, 3 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 40 
Návrh na zám ěr města prodat nebo pronajmout nemovité v ěci v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava - restaurace Spolek 
  
Usnesení číslo: 04685/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 
pozemek parc. č. 361, jehož součástí je stavba: Moravská Ostrava, č. p. 143 
včetně všech součástí a příslušenství, tj. přípojka vody, kanalizace vč. šachtic, lapač tuků,  
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava 

za podmínky, že žadatelem bude doložen 
- závazek zachování restauračního provozu spolu se zahradní restaurací na pozemku parc. č. 362,
- závazek provedení rekonstrukce minimálně v rozsahu: 
• sanace suterénu, 
• oprava fasády historického objektu, kdy je zásadní zachování čelní – uliční fasády, její oprava a 
rekonstrukce v původní podobě s členěnou fasádou a okny odpovídajícími původním 
historickým dřevěným oknům, 
• rekonstrukce střechy, realizace nového krovu a střešní krytiny, optimálně se zachováním 
původního tvaru valbové střechy, 
• zpřístupnění objektu imobilním osobám – bezbariérovost, 
• případné odstranění stávajících přístaveb z období druhé poloviny minulého století, které jsou 
z architektonického i stavebního hlediska nevhodné a lze je odstranit, 
• úprava reklamních poutačů, resp. nápisů na objektu výhradně v decentním provedení, 
• realizace úprav při využití zahrady s cílem zachovat maximální množství stávajících 
vzrostlých stromů, 
• vhodná renovace oplocení, 
- prezentace celkového záměru zájemce v textové i grafické podobě, jejíž součástí bude 
vizualizace, 
- prezentace rozsahu rekonstrukce a stavebních prací, 
- termín realizace rekonstrukce a stavebních prací 
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a za podmínky, že spolu s kupní smlouvou bude uzavřena i nájemní smlouva k pozemku 
parc. č. 362 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, na dobu určitou 25 let 

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

  
2) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout 
pozemek parc. č. 362 
včetně všech součástí a příslušenství, tj. oplocení včetně vrat 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava 

na dobu určitou 25 let 

za podmínky, že spolu s nájemní smlouvou bude uzavřena kupní smlouva k pozemku 
parc. č. 361 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle bodu 1) návrhu tohoto usnesení 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
3) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout 
pozemek parc. č. 361, jehož součástí je stavba: Moravská Ostrava, č. p. 143 
pozemek parc. č. 362 
včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, přípojka vody, přípojka 
kanalizace, vč. šachtic, lapač tuků, oplocení včetně vrat 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava 

na dobu určitou 25 let 

za podmínky, že žadatelem bude doložen: 
- závazek zachování restauračního provozu spolu se zahradní restaurací na pozemku parc. č. 362,
- závazek provedení rekonstrukce minimálně v rozsahu: 
• sanace suterénu, 
• oprava fasády historického objektu, kdy je zásadní zachování čelní – uliční fasády, její oprava 
a rekonstrukce v původní podobě s členěnou fasádou a okny odpovídajícími původním 
historickým dřevěným oknům, 
• rekonstrukce střechy, realizace nového krovu a střešní krytiny, optimálně se zachováním
původního tvaru valbové střechy, 
• zpřístupnění objektu imobilním osobám – bezbariérovost, 
• případné odstranění stávajících přístaveb z období druhé poloviny minulého století, které jsou 
z architektonického i stavebního hlediska nevhodné a lze je odstranit, 
• úprava reklamních poutačů, resp. nápisů na objektu výhradně v decentním provedení, 
• realizace úprav při využití zahrady s cílem zachovat maximální množství stávajících 
vzrostlých stromů, 
• vhodná renovace oplocení, 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 42/56 
  

- prezentace celkového záměru zájemce v textové i grafické podobě, jejíž součástí bude 
vizualizace, 
- prezentace rozsahu rekonstrukce a stavebních prací, 
- termín realizace rekonstrukce a stavebních prací 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
4) 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 41 
„Rekonstrukce a prodloužení sb ěrače B do Radvanic”, návrh 
na uzav ření Dodatku č. 9 ke Smlouv ě o dílo č. 2777/2017/OSR 
  
Usnesení číslo: 04686/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 2777/2017/OSR ve znění 
Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, 
Dodatku č. 7 a Dodatku č. 8 na realizaci stavby „Rekonstrukce a prodloužení sběrače B 
do Radvanic” mezi smluvními stranami Ministerstvem financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha,                      
IČO 00006947      a Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava,             
IČO 00845451 na straně jedné (objednatel) a společností HOCHTIEF CZ a.s.,            
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO 46678468 na straně druhé (zhotovitel), z důvodu 
vzniku méněprací a víceprací v rámci stavby „Rekonstrukce a prodloužení sběrače B          
do Radvanic”, kterým se upravuje cena  226.991.425,57 Kč bez DPH na 226.957.727,52 Kč        
bez DPH dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu  

  
 

RM_M 42 
Návrh na uzav ření smluv o v ěcných právech k cizím pozemk ům 
v souvislosti se stavbami „Kanalizace Nová B ělá - III. etapa” 
a „Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ulici 
Krásnopolská”, zahrnutými do kapitálového rozpo čtu statutárního 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04687/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
05 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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Rada města 
  
1) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o výpůjčce” v souvislosti se stavbou 
„Kanalizace Nová Bělá - III. etapa” mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou 
organizací, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle 

a stavebníkem statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě” 
v souvislosti se stavbou „Kanalizace Nová Bělá - III. etapa” mezi Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle 

a budoucím oprávněným statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 
IČO: 00845451, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě” 
v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ulici Krásnopolská” 
mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 
145 05 Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390 

a budoucím oprávněným statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 
IČO: 00845451, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 43 
Návrh Dohody o ukon čení smluvního vztahu založeného Smlouvou 
o dílo a smlouvou p říkazní ev. č. 2348/2018/OI/VZKÚ ve znění 
Dodatku č. 1 
  
Usnesení číslo: 04688/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 09348/RM1418/129 
k usnesení č. 03589/RM1822/53 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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  o uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou o dílo a smlouvou 
příkazní, ev. č. 2348/2018/OI/VZKÚ, ze dne 28. 6. 2018 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 
3. 4. 2020 za účelem zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro budoucí realizaci 
stavby „Parkoviště Hlubina” v k. ú. Moravská Ostrava a k. ú. Vítkovice, obec Ostrava mezi 
statutárním městem Ostrava a Ing. Romanem Fildánem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem 
Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová-Lutyně, IČO: 753 79 007 dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 44 
Návrh na poskytnutí mimo řádných ú čelových dotací nestátním 
neziskovým organizacím v oblasti prevence kriminali ty, protidrogové 
prevence, zdravotnictví a podpory osob s handicapem  2020 
  
Usnesení číslo: 04689/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o 

- poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím 
v oblasti prevence kriminality, protidrogové prevence, zdravotnictví a podpory osob 
s handicapem dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí mimořádných účelových dotací na aktivity 
v oblasti  prevence kriminality a protidorogové prevence dle návrhu uvedeného v příloze č. 4 
předloženého materiálu s žadateli uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu 
pod pořadovými čísly 1. až 5. 

- uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace 
na aktivitu v oblasti  zdravotnictví dle návrhu uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu 
s žadatelem uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu pod pořadovým číslem 6. 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí mimořádných účelových dotací na aktivity 
zaměstnávání v oblasti  podpory osob s handicapem dle návrhu uvedeného 
v příloze č. 6 předloženého materiálu s žadateli uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu 
pod pořadovými čísly 7. až 15. 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o: 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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- neposkytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti 
podpory osob s handicapem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu z důvodu, 
které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v téže příloze 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

• s n i ž u jí 

-běžné výdaje v ORJ 170 

§ 3549, pol. 5909, ÚZ 7700      o                              150 tis. Kč 

-běžné výdaje v ORJ 180 

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7303      o                              220 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5169, ÚZ 7109      o                                52 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7400      o                              260 tis. Kč 

§ 4399, pol. 5909, ÚZ 7303      o                              750 tis. Kč 

  

• z v y š u j í 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

§ 4339, pol. 5223                   o                                 150 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5221               o                                532 tis. Kč 

§ 4399, pol. 5221                   o                                 190 tis. Kč 

§ 4399, pol. 5222                   o                                 130 tis. Kč 

§ 4399, pol. 5223                   o                                 100 tis. Kč 

  

neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům v ORJ 180 

§ 4399, pol. 5213                   o                                 330 tis. Kč 

  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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4) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) a 2) a ke schválení dle bodu 3) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 16.09.2020
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 45 
Návrh dalšího postupu souvisejícího s realizací výs tavby Horolezecké 
haly - Karolina, návrh na zám ěr města neprodat část pozemku, návrh 
na záměr pronajmout části pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava (ul. K Trojhalí) 
  
Usnesení číslo: 04690/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

na straně prodávajícího s uzavřením Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě s předkupním právem 
a zákazem zcizení ev. č. 0124/2018/MJ ze dne 15. 1. 2018, uzavřené mezi statutárním městem 
Ostrava a společností Husuli s.r.o., se sídlem č. p. 138, 405 02 Bynovec, IČO 034 58 202 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 
část pozemku parc. č. 3380/35 o výměře 719 m2 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz, 

dle zákresu dle přílohy č. 1/7 předloženého materiálu  

  
3) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout 
část pozemku parc. č. 3380/35, ost. plocha - manipulační plocha, o výměře 719 m2 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřený městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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dle zákresu v situačním výkresu, který je přílohou č. 1/7 předloženého materiálu, 

s tím, že předmětný pozemek nebude využit k vybudování zpevněné plochy za účelem 
parkování 

a zároveň si vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 46 
Dodatek č. 1 ke Smlouv ě o dotaci č. 3908110117 pro projekt Regenerace 
sídlišt ě Hrabůvka - 2. etapa, Zele ň Savarin 
  
Usnesení číslo: 04691/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 02641/RM1822/39 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 3908110117 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů 
na regeneraci veřejného prostranství na sídlišti, který by měl být uzavřen mezi Statutárním 
městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih a poskytovatelem Státním fondem podpory 
investic, se sídlem Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha, IČO: 70856788, na financování projektu 
„Regenerace sídliště Hrabůvka - 2. etapa, Zeleň Savarin” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  
2) žádá 
  

městský obvod Ostrava-Jih 
zabezpečit všechny úkony potřebné k uzavření dodatku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 07.09.2020
 starosta městského obvodu Ostrava-Jih 
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RM_M 47 
Návrh dodatku č. 2 ke Smlouv ě o dílo a smlouv ě příkazní 
č. 0221/2017/OI/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 04692/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 0221/2017/OI/VZKÚ, 
ze dne 10.02.2017 se zhotoviteli SUDOP BRNO, spol. s r.o., IČO 44960417, se sídlem 
Kounicova 688/26, 602 00 Brno a Dopravním projektováním, spol. s r.o., IČO 25361520, 
se sídlem 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu 

  
 

RM_M 48 
Návrh programu 16. zasedání zastupitelstva m ěsta, které se bude konat 
dne 16. září 2020 
  
Usnesení číslo: 04693/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem programu 16. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 
16. září 2020 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle důvodové zprávy 
a přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  
 

RM_M 49 
Změna statut ů Fondu pro kanalizace a Fondu pro vodovody 
  
Usnesení číslo: 04694/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o změně statutů Fondu pro kanalizace a Fondu pro vodovody dle přílohy č. 1 
a přílohy č. 2 předloženého materiálu  
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2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí změnu statutů Fondu pro kanalizace a Fondu 
pro vodovody dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek, T: 16.09.2020
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 50 
Uzavření Memoranda o spolupráci p ři přípravě a realizaci projektu 
„Revitalizace nám ěstí Dr. E. Beneše Ostrava a jeho nejbližšího okolí”  
  
Usnesení číslo: 04695/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektu ,,Revitalizace 
náměstí Dr. E. Beneše Ostrava a jeho nejbližšího okolí’’ mezi statutárním městem Ostrava 
a 
statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz,
nám. Dr. Edvarda Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, IČO: 00845451, 
a 
společností Ostravica - budova obchodní a živnostenské banky s.r.o., se sídlem 
Masarykova 699/9, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 08148872, 
a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx, 
a 
společností Ostravica 2020 s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 834/17, Nové Město, 110 00 
Praha 1, IČO: 27940365 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 16.09.2020
 vedoucí odboru legislativního a právního 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 
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RM_M 51 
MSIC - rekonstrukce st řechy budovy Piano - návrh Dodatku č. 1 
  
Usnesení číslo: 04696/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1078/2020/OI/VZ ze dne 16. 3. 2020 
na „Rekonstrukci střešního pláště celků A, B, C a D budovy Piano - MSIC” uzavřené mezi 
Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a společností

ROMEX s.r.o., Blanenská 52/9, Jehnice, 621 00 Brno  IČO: 44012462 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 52 
Návrh prodat spoluvlastnický podíl na nemovité v ěci - k. ú. Podivín, 
obec Podivín 
  
Usnesení číslo: 04697/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem prodat spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovité věci v k. ú. Podivín, obec 
Podivín, a to na pozemku parc. č. 745/2, Městu Podivín, IČO 002 834 95, sídlo 
Masarykovo nám. 192/2, 691 45 Podivín, za cenu sjednanou ve výši 3.375,- Kč, za podmínky, 
že zastupitelstvo Města Podivín rozhodne o koupi předmětného spoluvlastnického podílu 

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

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem prodat spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovité věci v k. ú. Podivín, obec 
Podivín, a to na pozemku parc. č. 745/2, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, 
bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu sjednanou ve výši 4.000,- Kč  

  
3) ukládá 
  

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



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 53 
Návrh na zám ěr města prodat nemovitou v ěc v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava - Nové Lauby 
  
Usnesení číslo: 04698/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 
a to pozemek parc. č. 160, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřený městskému 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,  a to tomu účastníkovi zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku „Blok Nové Lauby“ (zadávanou v užším řízení zahájeném dne 15. 7. 2020 odesláním 
předběžného oznámení do Věstníku veřejných zakázek ev. č. formuláře F2020-024336 
a do Úředního věstníku EU č. 2020/S 138-338282), jehož nabídka bude v rámci zadávacího 
řízení vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, 
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  
2) souhlasí 
  

s návrhem: 

- Kupní smlouvy s předkupním právem a zákazem zcizení dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu, 
- Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na koupi jednotek dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
a náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 
předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 16.09.2020
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 16.09.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek, T: 16.09.2020
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 54 
Úprava rozpo čtu - vratka návratných finan čních výpomocí, jednorázový 
příspěvek dle zákona č. 159/2020 Sb., navýšení rezerv 
  
Usnesení číslo: 04699/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í  

- neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 
na pol. 4111, ÚZ 98024, ORJ 120 o 359 960 tis. Kč 

- splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 
na pol. 2451, ÚZ 1080, ORJ 180, org. 43 o 55 000 tis. Kč 
na pol. 2451, ORJ 180, org. 43 o 29 740 tis. Kč 

z v y š u j e 

- kapitálová rezerva odboru investičního 
na § 6409, pol. 6901, ORJ 230 o 60 000 tis. Kč 

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 25 000 tis. Kč 

- účelová rezerva ke krytí výpadku sdílených daní 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 2020, ORJ 120 o 299 960 tis. Kč 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 59 740 tis. Kč  

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření dle bodu 1) předloženého 
materiálu 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 16.09.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_MZP 1 
Pověření řízením Zoologické zahrady a botanického parku Ostra va, 
příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 04700/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
33 

  
Rada města 
  
1) pověřuje 
  

Ing. Tomáše Hanzelku, zástupce ředitele Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, 
příspěvkové organizace řízením Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, příspěvkové 
organizace IČO: 00373249 s účinností od 1. 9. 2020 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka „Odstran ění objekt ů na ul. Vojanova v k. ú. Moravská 
Ostrava” po ř. č. 110/2020 
  
Usnesení číslo: 04701/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 
(odstranění objektů) nazvané „Demolice objektu č. p. 3127 (bývalá Vojanka), 
Moravská Ostrava, Vojanova ul.”, „Demolice objektu (bývalá prodejna DPO) na pozemku 
parc. č. 200 v k. ú. Moravská  Ostrava” a „Demolice objektu na pozemku parc. č. 3584/5 v k. ú. 
Moravská Ostrava”, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, se společností: 

Peroutka DopStav Ostrava s.r.o. 
se sídlem: Nepatrná 170/1, Ostrava-Lhotka 725 28 
IČO: 29393582 

za cenu nejvýše přípustnou       1 497 529,26 Kč bez DPH  

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka „Oprava splaškové kanalizace ul. Tichá ”, 
poř. č. 121/2020 
  
Usnesení číslo: 04702/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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 1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci 
stavby „Oprava splaškové kanalizace ul. Tichá” v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 
v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

ČIPOS Ostrava a.s. 
se sídlem: Harantova 1748/25, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 28706391 

za cenu nejvýše přípustnou 1.670.164,00 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 3 
Provozování bezplatné telefonní linky pro komunikac i s ob čany 
  
Usnesení číslo: 04703/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na financování provozu bezplatné telefonní linky 
pro komunikaci s občany zřízené společností OVANET a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 
Ostrava-Přívoz, IČO: 25857568 a to za cenu nejvýše přípustnou 290.000 Kč bez DPH         
(350.900 Kč s DPH), dle důvodové zprávy předloženého materiálu  

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se. 

- snižují běžné výdaje §6171, pol. 5173, ORJ 130 o 351.000 Kč 

- zvyšují běžné výdaje §6171, pol. 5162, ORJ 130 o 351.000 Kč 

  
3) zmocňuje 
  

vedoucího odboru hospodářské správy 
k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

 
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, 
 vedoucí odboru hospodářské správy 
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4) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

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

 
RM_VZ 4 
Kosení trvalých travních porost ů na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního m ěsta Ostrava v lokalit ě podnikatelského areálu v Mošnov ě

  
Usnesení číslo: 04704/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, 
a. s, č. p. 316, 742 51 Mošnov, IČO: 607 92 914, na kosení trvalých travních porostů 
na pozemcích v lokalitě podnikatelského areálu v Mošnově, a to za cenu nejvýše přípustnou 
ve výši 261 532,60,- Kč bez DPH 

  
2) svěřuje 
  

pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru hospodářské 
správy podepsal objednávku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 11.09.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_VZ 5 
VZMR - dodávka aktivních sí ťových prvk ů od spole čnosti Alternetivo 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04705/RM1822/68 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 
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1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Kupní smlouvy se společností Alternetivo 
s.r.o. se sídlem: Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10, IČO: 25098314, za cenu nejvýše přípustnou 
959 534,00 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 6 
Veřejná zakázka „Parkovací plochy pod mostní estakádou  Bazaly - PD, 
IČ, AD”, po ř. č. 111/2020 
  
Usnesení číslo: 04706/RM1822/68 

(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 „Parkovací plochy pod mostní 
estakádou Bazaly” v  k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu se společností: 

TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. 
se sídlem: Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk 
IČO: 63320819 

za cenu nejvýše přípustnou 757.000,- Kč bez DPH 

 

 


