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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 24.11.2020 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

05281/RM1822/78 RM_M 0 Schválení programu 78. schůze rady města konané 

dne 24.11.2020 

35 

05282/RM1822/78 RM_M 1 Návrh na navýšení účelového neinvestičního 

příspěvku Domovu Slunečnice Ostrava, 

příspěvková organizace, na dofinancování akce 

“Sanace zdiva budovy D1” a změnu účelu                

a stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování 

investičních a účelových neinvestičních příspěvků 

41 

05283/RM1822/78 RM_M 2 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 se Židovskou obcí 

v Ostravě k darovací smlouvě ev. č. 2787/2019/KP 

01 

05284/RM1822/78 RM_M 3 Návrh na uzavření dodatku č. 1 a návrh na záměr 

města pronajmout prostor sloužící podnikání v k.ú. 

Přívoz 

08 

05285/RM1822/78 RM_M 4 Návrh na záměr města neprodat část pozemku           

v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava 

08 

05286/RM1822/78 RM_M 5 Návrh darovat pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava (ul. Cihelní) 

08 

05287/RM1822/78 RM_M 7 Návrh ceny vodného a stočného pro konečného 

odběratele v průmyslové zóně Mošnov pro rok 

2021 

84 

05288/RM1822/78 RM_M 8 Návrh zrušit usnesení zastupitelstva města                 

č. 0648/ZM1822/11 ze dne 11. 12. 2019, návrh 

koupit část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava 

08 

05289/RM1822/78 RM_M 9 Povolení výjimky ze stavební uzávěry vymezené 

kolem opuštěného důlního díla „Kutací jáma č. 20“ 

v k. ú. Hrušov 

89 

05290/RM1822/78 RM_M 10 Návrh na uzavření nájemní smlouvy v k.ú. Přívoz, 

obec Ostrava (areál Wattova) 

08 

05291/RM1822/78 RM_M 11 Návrh zrušit usnesení zastupitelstva města               

č. 0858/1822/14 ze dne 20. 5. 2020, návrh směnit 

nemovité věci a zřídit služebnost inženýrské sítě, 

návrh na záměr města prodat nemovitou věc - vše 

k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

08 

05292/RM1822/78 RM_M 12 Návrh na předání vodohospodářského majetku           

do nájmu spol. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., 

navýšení hodnoty vodohospodářského majetku 

statutárního města Ostravy o realizované technické 

zhodnocení a záměr pronájmu 

08 

05293/RM1822/78 RM_M 13 Návrh svěřit pozemek v k.ú. Stará Bělá, obec 

Ostrava, městskému obvodu Stará Bělá 
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05294/RM1822/78 RM_M 14 Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. 

Českobratrská) 

08 

05295/RM1822/78 RM_M 15 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 

a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě                

o výpůjčce 

08 

05296/RM1822/78 RM_M 16 Návrh nekoupit pozemek v k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava 

08 

05297/RM1822/78 RM_M 17 Návrh na uzavření smlouvy o vypořádání závazků 

k objednávce č. 2632/2019/221 a dohody                  

o vypořádání bezdůvodného obohacení             

k objednávkám č. 3707/2019/221 a 3922/2019/221 

01 

05298/RM1822/78 RM_M 18 Dodatečné poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší         

na ozdravné pobyty dětí ostravských škol                

z Programu 2020/2021 

80 

05299/RM1822/78 RM_M 19 Návrh tarifních úprav Tarifu ODIS a jeho ceníku 

pro rok 2021 

45 

05300/RM1822/78 RM_M 20 Návrh na souhlas s trvalým odnětím části pozemků 

ze zemědělského půdního fondu 

08 

05301/RM1822/78 RM_M 21 Návrh vypovědět smluvní vztah založený nájemní 

smlouvou ev. č. 1625/2020/MJ ze dne 8. 6. 2020 

08 

05302/RM1822/78 RM_M 22 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu  

ev. č. 3574/2017/MJ ze dne 14. 12. 2017, návrh   

na záměr města pronajmout část pozemku v k. ú. 

Heřmanice, obec Ostrava 

08 

05303/RM1822/78 RM_M 23 Žádost Nadačního fondu Českého klubu 

olympioniků regionu Severní Morava o poskytnutí 

peněžitého daru ve výši 200 tis. Kč na podporu 

olympioniků v tíživé zdravotní, sociální a finanční 

situaci 

91 

05304/RM1822/78 RM_M 24 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec 

Ostrava 

08 

05305/RM1822/78 RM_M 25 Souhlas s podstatnou změnou projektu “Rozvoj 

rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava 

III”, která souvisí s doplněním Rozhodnutí            

o poskytnutí dotace 

91 

05306/RM1822/78 RM_M 26 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury na rok 2020 

09 

05307/RM1822/78 RM_M 27 Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti                   

a likvidaci movité věci statutárního města Ostravy 

08 

05308/RM1822/78 RM_M 28 Návrh na záměr města nepronajmout část prostoru 

sloužícího k podnikání a část pozemku vše v k.ú. 

Přívoz, obec Ostrava (areál Wattova) 
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05309/RM1822/78 RM_M 29 Návrh na uzavření smluv o zřízení služebností       

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro OVANET, a.s. 

08 

05310/RM1822/78 RM_M 30 Příprava projektu, podání žádosti o podporu               

z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 

2020 pro projekt “Terminál Hranečník, rozšíření 

parkovacích ploch” 

38 

05311/RM1822/78 RM_M 31 Návrh neučinit souhlasné prohlášení o vlastnictví 

pozemku v k.ú. Moravská Ostrava ve prospěch ČR 

- Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 

08 

05312/RM1822/78 RM_M 32 Žádost o mimořádnou dotaci zapsaného ústavu 

Sportem k prevenci z.ú. 

91 

05313/RM1822/78 RM_M 33 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě na zpracování 

znaleckých posudků č. 1978/2020/OI/VZ 

05 

05314/RM1822/78 RM_M 34 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 

1578/2020/OI/VZ ze dne 01.06.2020 na realizaci 

stavby “Parkoviště Ostrava - Přívoz u smyčky 

Hlučínská”, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

05 

05315/RM1822/78 RM_M 35 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo                  

č. 1520/2020/OI/VZ ze dne 25.05.2020 na realizaci 

stavby “Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická”, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

05 

05316/RM1822/78 RM_M 36 Návrh na souhlas s umístěním a demontáží vedení 

NN včetně přípojkových pilířů, uzavření smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene           

a smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 

Distribuce, a. s. 

08 

05317/RM1822/78 RM_M 38 Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných 

movitých věcí statutárního města Ostravy, 

předaných k hospodaření právnické osobě Domov 

pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, 

příspěvková organizace, IČO 70631824, se sídlem 

Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava-Mariánské 

Hory 

41 

05318/RM1822/78 RM_M 39 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného 

břemene” v souvislosti se stavbami uvedenými             

v rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

05319/RM1822/78 RM_M 40 Úprava rozpočtu 07 

05320/RM1822/78 RM_M 41 Návrh termínů konání schůzí rady města a zasedání 

zastupitelstva města na 1. pololetí 2021 
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05321/RM1822/78 RM_M 42 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě           

do pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, návrh na uzavření dodatku č. 1                

ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a návrh na uzavření dodatku č. 2           

k nájemní smlouvě se společností H-Zone, s.r.o. 

08 

05322/RM1822/78 RM_M 43 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo      

č. 1746/2020/OI 

05 

05323/RM1822/78 RM_M 44 Revokace usnesení č. 05267/RMm1822/14 ze dne 

18.11.2020 a návrh na uzavření smlouvy                    

o výpůjčce 

08 

05324/RM1822/78 RM_M 45 Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí           

o zřízení služebnosti inženýrské sítě, Smlouvy           

o výpůjčce, Nájemní smlouvy a Smlouvy                   

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, Smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě, Smlouvy o výpůjčce a Smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti a Nájemní smlouvy  

v souvislosti se stavbami zahrnutými            

do kapitálového rozpočtu statutárního města 

Ostravy 

05 

05325/RM1822/78 RM_M 47 Reakce na přípis ve věci bezdůvodného obohacení 28 

05326/RM1822/78 RM_M 48 Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE 

ARÉNA, a.s., o uzavření dodatku č. 1                      

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové 

dotace na Rekonstrukci parkoviště F 

91 

05327/RM1822/78 RM_M 49 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 2029/2020/OI/VZ ze dne 20.07.2020 na realizaci 

stavby “Oprava vodovodu na ul. K Hájku” 

05 

05328/RM1822/78 RM_M 50 Návrh na souhlasy ke stavbám na pozemcích                 

v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 

sousedních nemovitostí 

84 

05329/RM1822/78 RM_M 51 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a dodávce 

elektrické energie 

08 

05330/RM1822/78 RM_M 52 Nařízení města č. ../2020, kterým se mění                 

a doplňuje nařízení města č. 7/2009, kterým              

se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování 

závad ve schůdnosti místních komunikací                  

a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky 

místních komunikací a chodníků, na kterých            

se  pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje 

sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu            

a náledí, ve znění pozdějších předpisů 

09 

05331/RM1822/78 RM_M 53 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

akce “M - Ostrava - Sportovní hala Nová Bělá” 
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05332/RM1822/78 RM_M 54 Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, 

příspěvková organizace - projekt „Dvě koruny            

ze vstupu“ a návrh na snížení neinvestičního 

příspěvku na provoz příspěvkové organizace 

38 

05333/RM1822/78 RM_M 55 Návrh na uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě 

a smlouvě o výkonu činnosti odborného lesního 

hospodáře 

08 

05334/RM1822/78 RM_M 56 Předložení výstupů mezinárodního projektu AIR 

TRITIA spolufinancovaného z programu Interreg 

Central Europe. 

38 

05335/RM1822/78 RM_M 58 Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” 

v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu 

DN 500 ul. Mariánskohorská” 

05 

05336/RM1822/78 RM_M 59 Informace o ukončení projektu “Realizace 

transformačního procesu organizace Čtyřlístek” 

realizovaného z Operačního programu 

Zaměstnanost příspěvkové organizace 

Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava 

41 

05337/RM1822/78 RM_M 60 Zapojení statutárního města Ostravy jako partnera 

bez finančního příspěvku nestátní neziskové 

organizace Diecézní charita ostravsko-opavská  

do projektu “Romští lídři – hybatelé změny“             

v rámci Programu Lidská práva /Norské fondy 

2014-2021/ 

86 

05338/RM1822/78 RM_M 61 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 

uměleckých děl 

84 

05339/RM1822/78 RM_M 62 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

05340/RM1822/78 RM_M 63 Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě na poskytování 

služeb elektronických komunikací se společností 

OVANET a.s. 

83 

05341/RM1822/78 RM_M 64 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy - úprava podmínek 

použití 

91 

05342/RM1822/78 RM_M 65 Návrh koupit pozemek v k.ú. Radvanice, obec 

Ostrava 

08 

05343/RM1822/78 RM_M 66 Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci 

dotačního programu “Kotlíkové dotace                      

v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 

80 

05344/RM1822/78 RM_M 67 Memorandum o spolupráci na přípravě stavby 

“Přesun autobusového střediska z vozovny Poruba 

do vozovny Martinov” 
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05345/RM1822/78 RM_M 68 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 

akce “ Revitalizace parku u Biskupství” 

05 

05346/RM1822/78 RM_M 69 Projednání návrhů usnesení Správní rady spolku 

Řemeslný inkubátor Ostrava z.s. 

38 

05347/RM1822/78 RM_M 70 Mezinárodní veletrh nemovitostí a investičních 

příležitostí MIPIM 2021 - přesun termínu konání 

38 

05348/RM1822/78 RM_M 71 Návrh darovat pozemky, návrh na přijetí darem 

pozemků, návrh na uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti, vše v k. ú. Moravská Ostrava a k. ú. 

Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava - ŘSD 

08 

05349/RM1822/78 RM_M 72 Návrh na záměr města neprodat části pozemku            

a nezřídit služebnost chůze a jízdy (ul. Střelniční), 

návrh na záměr města neprodat pozemky 

(Novinářská), vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

08 

05350/RM1822/78 RM_M 73 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti 

do majetku města 

89 

05351/RM1822/78 RM_M 74 Návrh na záměr města pronajmout jednotku č. 

3038/3 v bytovém domě na ul. Horní 3038/112, 

Ostrava-Bělský Les. 

08 

05352/RM1822/78 RM_M 75 Vázání výdajů rozpočtu roku 2020 k převodu           

do rozpočtu roku 2021 

07 

05353/RM1822/78 RM_M 76 Návrh rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 

2021 (bez rozpočtů městských obvodů) 

07 

05354/RM1822/78 RM_M 77 Servisní smlouva výtahu v bytovém domě             

na ul. Střelniční 75/8, Ostrava - Moravská Ostrava 

08 

05355/RM1822/78 RM_M 78 Návrh na záměr propachtovat pozemky v k. ú. 

Mošnov, obec Mošnov 

08 

05356/RM1822/78 RM_M 79 Návrh na uzavření Smlouvy o úpravě povinností 80 

05357/RM1822/78 RM_M 80 Návrh koupit spoluvlastnické podíly na pozemku     

v k.ú. Bartovice, obec Ostrava 

08 

05358/RM1822/78 RM_M 82 Návrh na uzavření Licenční smlouvy (území 

SLZA) 

28 

05359/RM1822/78 RM_M 83 Návrh koupit pozemky v k.ú. Michálkovice, obec 

Ostrava a návrh na svěření nemovitých věcí 

příslušnému městskému obvodu 

08 

05360/RM1822/78 RM_M 84 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo  

na realizaci stavby “Rekonstrukce ÚČOV - 

Dosazovací nádrže č. 1 - 10” 

05 

05361/RM1822/78 RM_M 85 Návrh na navýšení účelové neinvestiční dotace, 

poskytnuté z rozpočtu statutárního města Ostravy 

na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace č. 0259/2020/KP 

obchodní společnosti Černá louka s. r. o.,            

na částečné krytí ztrát způsobených COVID-19 
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05362/RM1822/78 RM_M 86 Areál střelnic na ul. Plzeňská - návrh Dodatku č.1 05 

05363/RM1822/78 RM_M 88 Souhlas s přípravou projektu a podáním žádosti            

o poskytnutí účelové investiční dotace v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu, 

výzva 78 Energetické úspory v bytových domech 

III pro projekt “Regenerace bytového fondu 

Mírová Osada - III. Etapa ul 8. března” 

50 

05364/RM1822/78 RM_M 89 Návrh na záměr města vypůjčit pozemky a části 

pozemků v k. ú. Moravská Ostrava 

08 

05365/RM1822/78 RM_M 90 Návrh programu 19. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 11. prosince 2020 

28 

05366/RM1822/78 RM_M 91 Návrh “Domovního řádu” a návrh vzorové nájemní 

smlouvy na pronájem bytů dle “Všeobecných 

podmínek č. 1/2020. 

08 

05367/RM1822/78 RM_M 92 Objednávka opravy výsadeb poničených 

vandalismem v rámci projektu “Izolační zeleň 

města Ostrava - projekt 04” 

38 

05368/RM1822/78 RM_MZP 1 Návrh na uzavření dodatků ke Smlouvám                 

o zápůjčkách, uzavřených dle Statutu sociálního 

fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy 

zařazených do Magistrátu města Ostravy                 

a do organizačních složek zřízených městem 

36 

05369/RM1822/78 RM_MZP 2 Další postup ve věci vymáhání smluvní pokuty            

ze Smlouvy o dílo “Revitalizace přednádražního 

prostoru Svinov, II. etapa” 

28 

05370/RM1822/78 RM_VZ 2 Vystavení objednávky na nákup 10 ks notebooku 

HP vůči spol. OVANET a.s. 

83 

05371/RM1822/78 RM_VZ 3 VZMR na poskytování služeb technické podpory 

IS DESA od společností ICZ a.s. 

83 

05372/RM1822/78 RM_VZ 4 Objednávka technické podpory 200 licencí 

FourJSGenero od společnosti VERA, spol. s r. o. 

83 

05373/RM1822/78 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace v ulici 

Frýdlantská (PD+AD+IČ)” poř. č. 169/2020 

05 

  
 
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 87 Návrh výše příjmu Fondu pro výstavbu nového 

koncertního sálu v roce 2020 

05 

  RM_M 57 Návrh na poskytnutí mimořádných dotací na rok 

2021 spolkům CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH 

SPORTŮ OSTRAVA, Ostravská tělovýchovná 

unie a Nadačnímu fondu regionální fotbalové 

Akademie Moravskoslezského kraje 
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  RM_M 6 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci    

v k. ú. Zábřeh-VŽ, návrh na zahájení jednání            

o odkoupení částí nemovitých věcí v k.ú. 

Zábřeh-VŽ, vše obec Ostrava 

08 

  RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Údržba objektů na řece” poř. č. 

182/2020 

84 

  RM_M 37 Návrh na souhlas s umístěním stavby pro městský 

obvod Mariánské Hory a Hulváky 

08 

  RM_M 46 Návrh výše příjmu Fondu pro rozvoj Městské 

nemocnice Ostrava v roce 2020 

86 

  RM_M 81 Nařízení města č. ../2020, kterým se pro účely 

dopravy vymezují na území města oblasti                 

s placeným stáním 

09 
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RM_M 0 
Schválení programu 78. schůze rady města konané dne 24.11.2020 
  
Usnesení číslo: 05281/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 78. schůze rady města konané dne 24.11.2020 

  

 
RM_M 1 
Návrh na navýšení účelového neinvestičního příspěvku Domovu 
Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, na dofinancování akce 
“Sanace zdiva budovy D1” a změnu účelu a stanovených podmínek  
pro čerpání a vyúčtování investičních a účelových neinvestičních 
příspěvků 
  
Usnesení číslo: 05282/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 09817/RM1418/133 
k usnesení č. 02743/RM1822/40 
k usnesení č. 01807/RM1822/27 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o navýšení účelového neinvestičního příspěvku Domovu Slunečnice Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 70631883, se sídlem Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba, o 625 tis. Kč, 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

 

- sníží ostatní neinvestiční výdaje 

§ 4350, pol. 5909, ÚZ 2004, ORJ 180                         o 625 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

§ 4350, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 40          o 431 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5331, ÚZ 2004, ORJ 180, ORG 40          o 194 tis. Kč  
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3) schvaluje 

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

navýšení účelového neinvestičního příspěvku na rok 2020 organizaci Domov Slunečnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631883, na základě smlouvy o závazku veřejné služby 

a vyrovnávací platbě za jeho výkon: 

č. smlouvy 02816/2015/SOC, ve výši 625 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

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

tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) rozhodla 

  
o změně stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování investičních a účelových 

neinvestičních příspěvků, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 2 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 se Židovskou obcí v Ostravě k darovací 
smlouvě ev. č. 2787/2019/KP 
  
Usnesení číslo: 05283/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 k darovací smlouvě ev. č. 2787/2019/KP uzavřené           

mezi statutárním městem Ostrava a Židovskou obcí v Ostravě se sídlem Tovární 732/15, 709 00, 

Ostrava-Mariánské Hory, IČO 00562602 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 3 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 a návrh na záměr města pronajmout 
prostor sloužící podnikání v k.ú. Přívoz 
  
Usnesení číslo: 05284/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  o nájmu ev. č. 2296/2016/MJ ze dne 

01.09.2016, kterým se zúží předmět nájmu o část pozemku p. č. st. 173, zastavěná plocha            

a nádvoří, k. ú. Přívoz, obec Ostrava, jehož součástí je budova bez čp/če, a to v přízemí část 

místnosti č. 3 o výměře 115,05 m2, 

s A-Zeman, s.r.o., IČO: 267 92 851, sídlem Špálova 464/10, Přívoz, 702 00  Ostrava, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout prostor sloužící podnikání, a to místnost č. 120  (sklad) o výměře 

58,18 m2, v objektu označeném “B”, v budově bez čp/če – výroba– na pozemku parc. č. st. 173, 

zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Přívoz, obec Ostrava (areál Wattova), dle zákresu ve snímku, 

který je součástí přílohy č. 5/1, 5/2 a 5/3 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo 

kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 4 
Návrh na záměr města neprodat část pozemku v k.ú. Nová Bělá, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05285/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 
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-  část pozemku parc. č. 53/1 v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava 

  (zakreslena v geodetickém zaměření jako díl “a”,  které je přílohou č. 1 předloženého 

   materiálu), 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 5 
Návrh darovat pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava                 
(ul. Cihelní) 
  
Usnesení číslo: 05286/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem  darovat 

pozemek parc. č. 2310/10, jehož součástí je stavba: Moravská Ostrava, č.p. 1896, byt. dům 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava           

a Přívoz 

Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO 70 89 06 92 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 7 
Návrh ceny vodného a stočného pro konečného odběratele                    
v průmyslové zóně Mošnov pro rok 2021 
  
Usnesení číslo: 05287/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28 října 1235/169, 

709 00 Ostrava - Mariánské Hory, jako provozovatele vodohospodářské infrastruktury, s výši 

ceny pro vodné a stočné v průmyslové zóně Mošnov pro rok 2021 dle přílohy č.1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 8 
Návrh zrušit usnesení zastupitelstva města č. 0648/ZM1822/11 ze dne  
11. 12. 2019, návrh koupit část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05288/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem zrušit usnesení zastupitelstva města č. 0648/ZM1822/11 ze dne 11. 12. 2019 v plném 

rozsahu, kterým rozhodlo koupit část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava a tuto 

následně svěřit městskému obvodu Michálkovice 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem koupit část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to část pozemku p.p.č. 

347/7, zahrada, o výměře 40 m2, která je dle geometrického plánu č. 2230-238/2019 oddělena         

a nově označena jako pozemek p.p.č. 347/12, ost. plocha, ost. komunikace, od vlastníka XXXX 

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou ve výši 16.470,- Kč s tím, že současně 

statutární město Ostrava uhradí jmenované i náklady na výmaz zástavního práva smluvního          

z listu vlastnictví č. 737 u nově vzniklého pozemku parc.č. 347/12, k.ú. Michálkovice, obec 

Ostrava, ve výši 2.600,- Kč 

a s návrhem zřídit služebnost ve prospěch jmenované a každého dalšího vlastníka pozemků 

p.p.č. 347/7, p.p.č. 347/9 a p.č.st. 1017, všechny v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, právo stezky 

a cesty přes nově vzniklý pozemek p.p.č. 347/12, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, v jeho celém 
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rozsahu 

a dále s návrhem uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

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

uvedenou v bodě 2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice 

dle čl. 9 odst. 1 písm. c) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětnou nemovitou věc statutární město 

Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

4) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nově vzniklou nemovitou věc, uvedenou v bodě 2) 

tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 

písm. c) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn  

a doplňků, za podmínky, že předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude do 

svého vlastnictví 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 9 
Povolení výjimky ze stavební uzávěry vymezené kolem opuštěného 
důlního díla „Kutací jáma č. 20“ v k. ú. Hrušov 
  
Usnesení číslo: 05289/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

rozhodnutím č. 79/03 vydaným Magistrátem města Ostravy, odborem stavebně správním dne 

11.06.2003 pod č. j. Správ/ÚSŘ/4960/02/Pa pro území vymezené bezpečnostním pásmem 

opuštěného   důlního  díla  „Kutací jáma č. 20“   v   k. ú. Hrušov, a  to za účelem umístění               
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a realizace stavby „Rozvojová zóna Ostrava-Hrušov“ – 2. etapa, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 10 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (areál 
Wattova) 
  
Usnesení číslo: 05290/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k prostorům sloužícím podnikání, a to: 

- místnosti č. 112 o výměře 167,05 m2, 

- části místnosti č. 110 o výměře 337,41 m2, 

v objektu označeného “O”, v budově bez čp/če - způsob využití výroba, která je součástí 

pozemku p. č. st. 170/1, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Přívoz, obec Ostrava (areál Wattova), 

se společností nextbike Czech Republic s.r.o., IČO: 073 89 108, se sídlem Libušina 526/101, 

Chválkovice, 779 00 Olomouc, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Návrh zrušit usnesení zastupitelstva města č. 0858/1822/14 ze dne         
20. 5. 2020, návrh směnit nemovité věci a zřídit služebnost inženýrské 
sítě, návrh na záměr města prodat nemovitou věc - vše k.ú. 
Michálkovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05291/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 0858/ZM1822/14 
 
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem zrušit usnesení zastupitelstva města č. 0858/ZM1822/14 ze dne 20. 5. 2020, v bodech 

2) až 4), kterým rozhodlo koupit nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, od vlastníka 

XXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a tuto nemovitou věc následně svěřit městskému 

obvodu Michálkovice 
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2) souhlasí 

  
s návrhem směnit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostrava, svěřené městskému obvodu Michálkovice, a to část pozemku p.p.č. 614/11, ost. 

plocha, ost. komunikace, o výměře 30 m2, která je dle geometrického plánu č. 2294-199/2020 

oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 614/48, zahrada, 

za 

- část pozemku p.p.č. 99/1, zahrada, o výměře 11 m2, 

- část pozemku p.p.č. 99/26, zahrada, o výměře 31 m2, 

dle geometrického plánu č. 2266-375/2019 oba díly oddělené, sloučené a dále označené jako 

pozemek p.p.č. 99/26, ost. plocha, ost. komunikace, 

ve vlastnictví XXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

a s návrhem zřídit služebnost inženýrské sítě - veřejného osvětlení a vodovodu DN 200            

ve prospěch statutárního města Ostrava jako oprávněného v rozsahu celého nově 

vzniklého pozemku p.p.č. 614/48, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

a dále s návrhem uzavřít Směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nově vzniklý pozemek p.p.č. 

99/26, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 

Michálkovice, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětnou nemovitou věc 

statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

4) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo nově vzniklý pozemek p.p.č. 99/26, k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice, dle čl. 9 odst. 1 písm. 

b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn            

a doplňků, za podmínky, že předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude           

do svého vlastnictví 

  

5) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava,                        

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Michálkovice, a to  
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pozemek p.p.č. 17/139, a to za podmínky, že před podpisem kupní smlouvy bude pozemek 

vyřazen z kategorie místní komunikace 

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

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 12 
Návrh na předání vodohospodářského majetku do nájmu spol. 
Ostravské vodárny a kanalizace a.s., navýšení hodnoty 
vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy o realizované 
technické zhodnocení a záměr pronájmu 
  
Usnesení číslo: 05292/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářského majetku ve vlastnictví statutárního města Ostrava v celkové 

pořizovací ceně 159.608,22 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO ze dne           

22. 12. 2000 ve znění pozdějších dodatků do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace 

a.s. 

I. Dlouhodobý drobný hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 159.608,22 Kč, 

statutární město Ostrava nabylo dodatkem č. 3 ke Koncesní smlouvě od společnosti Ostravské 

vodárny a kanalizace a.s.: 

- č. dokladu FVR183980 - navrtávací pásy, domovní uzávěry a kanalizační odbočky za období 

9/2020, 141 ks, v pořizovací ceně 107.090,18 Kč, 

- č. dokladu FVR184557 - navrtávací pásy, domovní uzávěry a kanalizační odbočky za období 

10/2020, 79 ks, v pořizovací ceně 52.518,04 Kč 

  

2) rozhodla 

  
o navýšení hodnoty vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava, který má 

společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. již v nájmu, o realizované technické zhodnocení 

v souladu s Koncesní smlouvou, a to: 
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- o celkovou částku 1.667.574,00 Kč, 

v areálu Úpravny vody v Ostravě v Nové Vsi  byly  osazeny 4 kusy závěsných kondenzačních 

plynových kotlů o výkonu 2x 35 kW, nainstalovány expanzní nádoby o objemu 25 l/6 bar, 

provedena instalace systému měření a regulace, došlo k napojení na stávající rozvody plynu, 

inventární číslo majetku 188642, 188643, 188644, 188646 

technické zhodnocení bylo zrealizováno v rámci stavby „Úpravna vody Nová Ves – výměna 

plynových kotlů“, ORG 7430, v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava. 

  

3) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

I. Dlouhodobý hmotný majetek, 

který SMO nabylo kupní smlouvou od spol. BAUHAUS ev. č. 2000/2016/MJ ze dne 12. 7. 2016, 

a to: 

- Kanalizace  jednotná DN 600 délky 138,30 m, DN 400 délky 100,30 m, tj. celkové délky 

238,60 m včetně 13 kusů kanalizačních šachet DN 1000 a vodovodní řad DN 150 celkové délky 

261,40 m včetně 3 kusů podzemního hydrantu, 1 kusu nadzemního hydrantu a 5 kusů 

vodovodních šoupátek, uložených v pozemcích parc. č. 3565/1, parc. č. 1960/16, parc. č. 

1960/17, parc. č. 1960/1, parc. č. 1960/5, parc. č. 1960/18, parc. č. 1960/21, parc. č. 1931/4, parc. 

č. 3569, parc. č. 1960/31, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. U  jednotné kanalizace a 

vodovodního řadu byl proveden v říjnu v roce 2020 technický pasport staveb (viz příloha č. 1             

a č. 2 předloženého materiálu).   

  

4) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal předávací protokoly dle bodu 1) a 2) návrhu usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 26.11.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 13 
Návrh svěřit pozemek v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, městskému 
obvodu Stará Bělá 
  
Usnesení číslo: 05293/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 1169/5 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Stará Bělá, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné 

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

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemek parc.č. 1169/5 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Stará Bělá, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 

Statut města Ostravy, v platném znění 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 14 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava (ul. Českobratrská) 
  
Usnesení číslo: 05294/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc. č. 1294/2 

pozemek parc. č. 1294/3 

oba ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

pozemek parc. č. 1310/37 

pozemek parc. č. 3559/11 

oba ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava          

a Přívoz, 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

a  zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo tento záměr  pro kterýkoliv              
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z těchto pozemků (tedy jeden nebo i vícero uvedených pozemků) kdykoliv zrušit a zároveň, 

aby si vyhradilo rozhodnutí o prodeji pozemků svěřených městskému obvodu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 15 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě a návrh na uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 05295/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 2962/2016/MJ ze dne             

22. 11. 2016, jejímž předmětem je pronájem částí pozemku parc. č. 3550/3 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace, a to části A o výměře 26 m2 a části B o výměře 33 m2 v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

s nájemcem: 

Jindrich Plaza Development, s. r. o. 

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

IČO: 276 58 899 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 1157/2019/MJ ze dne          

18. 3. 2019, jejímž předmětem je vypůjčka části pozemků v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

a to: 

- p. p. č. 736/328 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1468,50 m2, 

- p. p. č. 1179 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 89 m2 

s vypůjčitelem: 
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DIAMO, státní podnik 

se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem 

IČO: 000 02 739 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Návrh nekoupit pozemek v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05296/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem koupit pozemek parc. č.  1343/5 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava                     

od společnosti ELEKTROSVIT Svatobořice, a.s., Nádražní 1290/44, Svatobořice,                  

696 04 Svatobořice-Mistřín 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 17 
Návrh na uzavření smlouvy o vypořádání závazků k objednávce               
č. 2632/2019/221 a dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení               
k objednávkám č. 3707/2019/221 a 3922/2019/221 
  
Usnesení číslo: 05297/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o vypořádání závazků mezi objednatelem statutární město Ostrava, 

Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČO 00845451 a dodavatelem Šumbera Daniel, Přívozská 

899/22, 702 00  Ostrava, IČO 73245216, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

  
o uzavření dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení mezi objednatelem statutární město 

Ostrava,  Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČO 00845451  a dodavatelem Ostravská 

kulturní s. r. o.,  Bohumínská 444/55, 710 00  Ostrava, IČO 04221371 dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení mezi objednatelem statutární město 

Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, IČO 00845451 a dodavatelem IanDerson PR & 

Advertising, s. r. o., Sokolská třída 244/27, 702 00  Ostrava, IČO 25379267 dle přílohy č. 6 

předloženého materiálu 

  

4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru kancelář primátora 

k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení a k podpisu dohody dle bodů 2) a 3) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 04.12.2020 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 18 
Dodatečné poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu pro děti 
ohrožené znečištěním ovzduší na ozdravné pobyty dětí ostravských 
škol z Programu 2020/2021 
  
Usnesení číslo: 05298/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním 

ovzduší právnické osobě: INškolka s.r.o.; IČO: 25381831; se sídlem: Hornopolní 3318/36a, 

Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 

pro děti ohrožené znečištěním ovzduší s právnickou osobou uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

§ 3429, pol. 5331, ÚZ 1010, ORJ 190 ………………………………. o 120 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 

§ 3429, pol. 5213, ÚZ 1010, ORJ 190 ………………………………. o 120 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 19 
Návrh tarifních úprav Tarifu ODIS a jeho ceníku pro rok 2021 
  
Usnesení číslo: 05299/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
45 

  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci statutárního města Ostrava 

na jednání valné hromady společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. uplatit navrhované úpravy Tarifu 

ODIS a jeho ceníku na rok 2021 v tarifní oblasti MĚSTO OSTRAVA a Ostrava XXL takto: 

• navýšení cen elektronického jednotlivého jízdného, 

• navýšení cen krátkodobého jízdného - papírové jízdenky u příměstských dopravců, 

Českých drah a RegioJetu, 
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• navýšení cen dlouhodobých časových jízdenek pro studenty 15 - 26 let, 

• rozšíření nabídky cen u dlouhodobých časových jízdenek dle formy prodeje - u prodeje       

na pokladně, řidiče navýšení o 50,- Kč 

  

 Vyřizuje: delegovaný zástupce T: 18.12.2020 

  

  
 

RM_M 20 
Návrh na souhlas s trvalým odnětím části pozemků ze zemědělského 
půdního fondu 
  
Usnesení číslo: 05300/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou využití pozemků v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 1193 - trvalý travní porost o výměře 4150 m2, 

- parc. č. 1202 - trvalý travní porost o výměře 14717 m2, 

z trvalého travního porostu na lesní pozemky 

pro investora: 

statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice 

se sídlem Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava 

IČO 008 45 451 

dle přílohy č. 2/1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Návrh vypovědět smluvní vztah založený nájemní smlouvou ev. č. 
1625/2020/MJ ze dne 8. 6. 2020 
  
Usnesení číslo: 05301/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele vypovědět smluvní vztah založený nájemní smlouvou ev. č. 

1625/2020/MJ ze dne 8. 6. 2020 
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s Družstvem Trouble Cafe 

se sídlem Lazecká 57/6, Lazce, 779 00 Olomouc 

IČO 071 29 866 

v souladu s ustanovením čl. V. odst. 2 písmene c) výše uvedené smlouvy 

dle návrhu výpovědi, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu ev. č. 3574/2017/MJ             
ze dne 14. 12. 2017, návrh na záměr města pronajmout část pozemku         
v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05302/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 3574/2017/MJ ze dne 14. 12. 2017, jejímž 

předmětem je pronájem částí pozemků v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, a to: 

parc. č. 567/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3,65 m2, 

parc. č. 806/11 - orná půda, a to část A o výměře 160,85 m2, část B o výměře 3,95 m2 a část C        

o výměře 4,7 m2, 

parc. č. 806/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o výměře 11,5 m2, část B                 

o výměře 11,45 m2 a část C o výměře 11,35 m2, 

parc. č. 806/13 - orná půda, a to část A o výměře 1,9 m2, část B o výměře 2,3 m2, část C o výměře 

65 m2 a část D o výměře 2,65 m2, 

parc. č. 806/38 - ostatní plocha, ostatní komunikace, a to část A o výměře 1,25 m2, část B             

o výměře 1,25 m2, část C o výměře 31 m2 a část D o výměře 1,3 m2, 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 1/1 předloženého materiálu 

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

čl. II. Předmět a účel nájmu - zúžení o části pozemků, které byly potřeba pro vybudování 

vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachtice 

čl. III. Nájemné - úprava nájemného v důsledku zúžení předmětu nájmu 

čl. IV. Doba a skončení nájmu - prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2021 

čl. VI. Závěrečná ustanovení - úprava odst. č. 2 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemku p. p. č. 495/1 - ostatní plocha, silnice,  a  to část A             
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o výměře 3,5 m2 a část B o výměře 22,5 m2 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, dle zákresu          

ve snímku, který je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo 

kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 23 
Žádost Nadačního fondu Českého klubu olympioniků regionu Severní 
Morava o poskytnutí peněžitého daru ve výši 200 tis. Kč na podporu 
olympioniků v tíživé zdravotní, sociální a finanční situaci 
  
Usnesení číslo: 05303/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí peněžitého daru Nadačnímu fondu Českého klubu olympioniků regionu 

Severní Morava, se sídlem: náměstí Svatopluka Čecha 518/10, 702 00 Ostrava  - Přívoz, IČO: 

28618734 ve výši 200 tis. Kč na rozvoj aktivit obdarovaného a pro potřeby financování jeho 

činnosti v souladu s posláním uvedeným v zakládací listině a o uzavření darovací smlouvy   

mezi statutárním městem Ostrava a výše uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

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

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

dne 11.12.2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 24 
Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05304/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, a to: 
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- část pozemku p. p. č. 81/1, o výměře 124 m2, která je dle geometrického plánu                       

č. 02374-65/2019 oddělena a nově označena jako pozemek p. p. č. 81/9, včetně součástí 

(zpevněných ploch), 

- pozemek p. p. č. 907/24, včetně součásti (zpevněná plocha) 

od vlastníka MOL Česká republika, s.r.o., IČO 494 50 301, sídlo Purkyňova 2121/3,                 

Nové Město, 110 00 Praha 1, za cenu obvyklou v celkové výši 192.800,- Kč 

a s návrhem 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: 11.12.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 25 
Souhlas s podstatnou změnou projektu “Rozvoj rovného přístupu            
ke vzdělávání ve městě Ostrava III”, která souvisí s doplněním 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
  
Usnesení číslo: 05305/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podstatnou změnou zakládající změnu právního aktu projektu “Rozvoj rovného přístupu               

ke vzdělávání ve městě Ostrava III”, která souvisí s doplněním části V Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace - závěrečné ustanovení o přílohy č. 7 - Metodický dopis k Pravidlům pro žadatele                

a příjemce - obecná část/specifická část/zjednodušené projekty a č. 8 - Metodický dopis               

k Pravidlům pro žadatele a příjemce - obecná část/specifická část 

  

2) bere na vědomí 

  
podstatnou změnu projektu nezakládající změnu právního aktu, která se týká úpravy 

kvalifikačních požadavků pro pozici vedoucího projektového manažera realizačního týmu              

v rozsahu praxe v oblasti projektového řízení z 3 let na min. 2 roky 
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RM_M 26 
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 05306/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2020 mezi statutárním městem Ostrava a Státním fondem 

dopravní infrastruktury se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO 70856508 dle přílohy  

č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 27 
Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti a likvidaci movité věci 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05307/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o neupotřebitelnosti a likvidaci movité věci - počítačová sestava s procesorem INTEL, vedena 

pod inventárním číslem 131050, v pořizovací ceně 15 820,- Kč, rok pořízení 2010, umístěna              

v prostorách Ozdravného centra Ještěrka, Ostrava - Bartovice, kterou užívá společnost Sportovní 

a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava - 

Poruba, na základě  Dohody o provozu Centra ev. č. 3629/2019/MJ  

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi ve složení: 

 

předseda:  Martin Krátký, za odbor hospodářské správy 

členové:    Bc. Petr Mlýnek, za odbor hospodářské správy 

                Jozefína Rucká, za odbor majetkový 

  

3) ukládá 

  
likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedené likvidaci 
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 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 30.11.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 28 
Návrh na záměr města nepronajmout část prostoru sloužícího                   
k podnikání a část pozemku vše v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (areál 
Wattova) 
  
Usnesení číslo: 05308/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
že nemá záměr pronajmout prostor sloužící podnikání o výměře 21,94 m2 u objektu označeného 

“P2” budovy bez čp/če - způsob využití výroba - na pozemku parc. č. st. 170/1, zastavěná plocha 

a nádvoří, k. ú. Přívoz, obec Ostrava (areál Wattova), dle zákresu ve snímku, který je součástí 

přílohy č. 1/1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
že nemá záměr pronajmout část pozemku p. p. č. 394/1, ostatní plocha, manipulační plocha,            

o výměře 247 m2, k. ú. Přívoz, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy           

č. 2/1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh na uzavření smluv o zřízení služebností k pozemkům                   
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro OVANET, a.s. 
  
Usnesení číslo: 05309/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti zřízení                  

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě  k pozemkům 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 203/5 - ostatní plocha, dráha, 

p. p. č. 371/54 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 371/94 - ostatní plocha, zeleň 

v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava 
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a 

parc. č. 100/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 100/58 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 100/104 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 100/108 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 100/109 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 100/126 - ostatní plocha, zeleň 

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

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 258 57 568 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti zřízení                    

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě  k pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 203/5 - ostatní plocha, dráha 

v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, s oprávněným: 

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 258 57 568 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti zřízení                  

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě  k pozemkům 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 455/26 - ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 455/57 - ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 455/84 - ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava 

a 

p. p. č. 455/62 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 455/126 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 2992/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 2992/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 2993/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 258 57 568 
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dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti zřízení                    

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě  k pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 736/44 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

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

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 258 57 568 

dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 30 
Příprava projektu, podání žádosti o podporu z Operačního programu 
Životní prostředí 2014 - 2020 pro projekt “Terminál Hranečník, rozšíření 
parkovacích ploch” 
  
Usnesení číslo: 05310/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
přípravu projektu a podání žádosti o podporu pro projekt “Terminál Hranečník, rozšíření 

parkovacích ploch” ke spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje 

zajistit předložení žádosti o podporu a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení 

v souladu s podmínkami 144. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní 

osa 1 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 11.01.2021 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostrava - odboru investičnímu 

Zajistit  předfinancování  a  spolufinancování projektu uvedeného v  bodě 1) tohoto usnesení 
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v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek, T: 31.08.2021 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 31 
Návrh neučinit souhlasné prohlášení o vlastnictví pozemku v k.ú. 
Moravská Ostrava ve prospěch ČR - Úřadu pro zastupování státu             
ve věcech majetkových 
  
Usnesení číslo: 05311/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout na straně statutárního města Ostravy 

neuznat vlastnické právo k pozemku parc.č. 2620/115 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

ve prospěch České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu 

ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 697 97 111 

a neučinit souhlasné prohlášení dle přílohy č. 3  předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 32 
Žádost o mimořádnou dotaci zapsaného ústavu Sportem k prevenci z.ú. 
  
Usnesení číslo: 05312/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o poskytnutí  dotace ve výši 20 tis. Kč subjektu Sportem k prevenci, z. ú., IČO: 05193419,            

se sídlem Sládkova 372/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, na realizaci projektu s názvem 

“COVID nájem - tělocvičny (Poruba, Mariánské Hory)” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace 

mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují běžné výdaje 

na § 3419, pol. 5139, ORJ 161 o 20 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5221, ORJ 161 o 20 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 33 
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě na zpracování znaleckých posudků           
č. 1978/2020/OI/VZ 
  
Usnesení číslo: 05313/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na zpracování znaleckých posudků                              

č. 1978/2020/OI/VZKÚ, ze dne 02.07.2020 se zhotovitelem Ing. Liborem Jackem, Jasmínova 

427/8, 746 01, Opava - Jaktař, soudním znalcem v oboru stavebnictví, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, a to z důvodů dle důvodové zprávy 
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RM_M 34 
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1578/2020/OI/VZ ze dne 
01.06.2020 na realizaci stavby “Parkoviště Ostrava - Přívoz u smyčky 
Hlučínská”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
  
Usnesení číslo: 05314/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1578/2020/OI/VZ ze dne 01.06.2020 na realizaci 

stavby “Parkoviště Ostrava - Přívoz u smyčky Hlučínská”v k. ú. Přívoz, obec Ostrava,               

se společností JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava, IČO 258555814,        

dle přílohy č. předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1520/2020/OI/VZ ze dne 
25.05.2020 na realizaci stavby “Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická”, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
  
Usnesení číslo: 05315/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č-. 1520/2020/OI/VZ ze dne 26.05.2020 na realizaci 

stavby “Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická” v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,           

se společností IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21,                

779 00 Olomouc, IČO 25869523, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 36 
Návrh na souhlas s umístěním a demontáží vedení NN včetně 
přípojkových pilířů, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům             
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 
  
Usnesení číslo: 05316/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 
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s umístěním podzemního kabelového vedení 1x NN v pozemcích ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 5609/2 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 4168/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 5608/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

a s umístěním podzemního kabelového vedení 2x NN v pozemcích ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 5596/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5608/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5608/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3235/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

včetně 1 ks přípojkového pilíře na pozemku parc. č. 4168/1 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. 

Slezská ostrava, obec Ostrava a 2 ks přípojkových pilířů na pozemku parc. č. 5609/2 - ostatní 

plocha, silnice v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava včetně demontáže stávajícího nadzemního 

vedení včetně sloupů na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 396/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3233/1 - trvalý travní porost, 

parc. č. 3235/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4168/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 4168/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 

v rámci stavby “Ostrava, Hranečník, NNv, NNk” 

dle situačních výkresů dokumentace, který je přílohou č. 2/4 - 2/6 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení           

a provozování podzemního kabelového vedení 1x NN v pozemcích ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 5609/2 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 4168/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 5608/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

podzemního kabelového vedení 2x NN v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 5596/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
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parc. č. 5608/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5608/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3235/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

včetně 1 ks přípojkového pilíře na pozemku parc. č. 4168/1 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava a 2 ks přípojkových pilířů na pozemku parc. č. 5609/2 - ostatní 

plocha, silnice v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava včetně demontáže stávajícího nadzemního 

vedení včetně sloupů na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 396/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3233/1 - trvalý travní porost, 

parc. č. 3235/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4168/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 4168/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím oprávněným:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení  

a provozování podzemního kabelové přípojky NN 0,4 kV  k pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 2129/6 - orná půda 

v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení     

a provozování podzemního kabelového vedení NN včetně pilíře se skříní  k pozemku 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 491/70 - ostatní plocha, neplodná půda 

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 
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dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení  

a provozování podzemní kabelové přípojky 2x NN 0,4 kV  k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 753/14 - zahrada 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení  

a provozování sloupu vedení NN  k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 5609/3 - ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

dle přílohy č. 15 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 38 
Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelných movitých věcí 
statutárního města Ostravy, předaných k hospodaření právnické osobě 
Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková 
organizace, IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 
Ostrava-Mariánské Hory 
  
Usnesení číslo: 05317/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

předaných k hospodaření právnického osobě Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory,  
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příspěvková organizace, IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - 

Mariánské Hory, v celkové pořizovací ceně 1.090.232,06 Kč (příloha č. 1 předloženého 

materiálu) 

  

2) jmenuje 

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

Předsedkyně:  

Dagmar Blahutová, zdravotní pracovník 

Členové: 

Mgr. Lenka Marcalíková, ved. sociálně zdravotního úseku 

Jana Čičáková, ved. stravovacího úseku 

Jana Janštová, pracovník skladu 

Jozefína Rucká, majetkový odbor MMO 

  

3) ukládá 

  
předsedkyni komise 

vyhotovit zápis o provedení likvidace movitých věcí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Dagmar Blahutová, T: 31.12.2020 

 předsedkyně komise 

  
 

RM_M 39 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného břemene” v souvislosti            
se stavbami uvedenými v rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05318/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 

“Kanalizace Hrušov - osady” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28 října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
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IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”   v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce vodovodu DN 500 ul. Mariánskohorská” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28 října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou “Plošná 

kanalizace Michálkovice, SO 02 Odkanalizování území jih - stoka M1 - oblast Rychvaldská          

a ul. Radvanická” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28 října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 
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4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou             

“Na Liščině” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28 října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

předložit návrhy dle bodu 1), 2), 3) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí  

  

 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 40 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 05319/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele organizaci Městská nemocnice Ostrava, p.o., a to zvýšení 

neinvestičního příspěvku o 20 000 tis. Kč dle bodu C.2. důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
Úpravu  závazného  ukazatele organizaci Zoologická zahrada a botanický park Ostrava,  p.o.,  

a to snížení neinvestičního příspěvku o 3 000 tis. Kč dle bodu E.3. důvodové zprávy 

předloženého materiálu 
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rada města 
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3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 3522, pol. 2229, ÚZ 1070, ORJ 170, org. 4241 o 540 tis. Kč (C.3.) 

na § 2219, pol 2132, ORJ 100 o 162 tis. Kč (C.4.) 

(C.10.) na ORJ 180, § 4357, pol. 2229, ÚZ 104513013, org. 43 o 1 367 tis. Kč 

                                                               ÚZ 104113013, org. 43 o 161 tis. Kč 

- kapitálové příjmy 

na § 3639, pol. 3111, ORJ 137, org. 5135 o 9 000 tis. Kč 

- běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5169, ORJ 132, org. 8940 o 1 100 tis. Kč (B.1.) 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 9 100 tis. Kč (C.1.) 

(C.4.) na ORJ 100, § 2219, pol. 5169, ÚZ 2003 o 110 tis. Kč 

                               § 2229, pol. 5169 o 52 tis. Kč 

na § 6211, pol. 5139, ORJ 290 o 15 tis. Kč (C.5.) 

(C.6.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5139 o 45 tis. Kč 

                                            pol. 5169 o 30 tis. Kč 

(C.7.) na ORJ 200, § 5213, pol. 5139 o 200 tis. Kč 

                                            pol. 5131 o 30 tis. Kč 

na § 6409, pol. 5909, ORJ 137 o 15 tis. Kč (C.8.) 

(C.9.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5424 o 1 500 tis. Kč 

                                            pol. 5134 o 300 tis. Kč 

                                            pol. 5132 o 20 tis. Kč 

                                            pol. 5139 o 300 tis. Kč 

(C.10.) na ORJ 120, § 6402, pol. 5364, ÚZ 104513013 o 1 367 tis. Kč 

                                                               ÚZ 104113013 o 161 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5179, ORJ 133 o 4 tis. Kč (C.11.) 

(C.12) na ORJ 135, § 1014, pol. 5424 o 47 tis. Kč 

                                § 6171, pol. 5424 o 999 tis. Kč 

                                § 6112, pol. 5023 o 220 tis. Kč 

na § 3745, pol. 5169, ÚZ 3636, ORJ 300 o 250 tis. Kč (C.13.) 

na § 3419, pol. 5179, ORJ 161 o 20 tis. Kč (C.15.) 

na § 6409, pol. 5909, ORJ 120 o 355 tis. Kč (C.16.) 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 3699, pol. 6121, org. 8216 o 15 938 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 6121, org. 8099 o 4 100 tis. Kč 

                               § 3612, pol. 6121, org. 1018 o 50 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6027 o 207 tis. Kč 
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                    § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3155 o 7 097 tis. Kč 

                               § 2334, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7272 o 65 tis. Kč 

                               § 2334, pol. 6121 org. 8210 o 7 240 tis. Kč 

                                                            ÚZ 95, org. 8210 o 3 764 tis. Kč 

                               § 3392, pol. 6121, org. 8202 o 6 tis. Kč 

                               § 3113, pol. 6121, org. 6328 o 547 tis. Kč 

na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170 o 540 tis. Kč (C.3.) 

na § 2321, pol. 6121, ÚZ 8123, ORJ 230, org. 7257 o 2 500 tis. Kč (F.1.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3522, pol. 5331, ORJ 170, org. 4241 o 20 000 tis. Kč (C.2.) 

- investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 604 o 1 058 tis. Kč (E.1.) 

z v y š u j e 

- financování 

na pol. 8115, ORJ 120 o 1 100 tis. Kč (B.1.) 

na pol. 8123, ÚZ 8123, ORJ 120 o 2 500 tis. Kč (F.1.) 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 1 058 tis. Kč (E.1.) 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 28 417 tis. Kč (E.2.) 

                                                  o 8 272 tis. Kč (E.3.) 

                                                  o 7 403 tis. Kč (E.4.) 

                                                  o 40 000 tis. Kč (E.5.) 

                                                  o 9 000 tis. Kč (E.6.) 

                                                  o 17 000 tis. Kč (E.7.) 

s n i ž u j í 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 135, ORJ 120 o 30 tis. Kč (A.1.) 

- investiční přijaté transfery od krajů 

  na pol. 4222, ÚZ 201, ORJ 120 o 700 tis. Kč (A.2.) 

- běžné výdaje 

na § 3599, pol. 5909, ORJ 170, org. 4241 o 20 000 tis. Kč (C.2.) 

(C.5.) na ORJ 290, § 6211, pol. 5132 o 4 tis. Kč 

                                            pol. 5162 o 5 tis. Kč 

                                            pol. 5175 o 6 tis. Kč 

na § 5512, pol. 5167, ORJ 121 o 75 tis. Kč (C.6.) 

(C.7.) na ORJ 200, § 3326, pol. 5171 o 200 tis. Kč 

                               § 5213, pol. 5169 o 30 tis. Kč 
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na § 3639, pol. 5909, ORJ 137 o 15 tis. Kč (C.8.) 

(C.9.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5011 o 1 500 tis. Kč 

                                            pol. 5171 o 320 tis. Kč 

                                            pol. 5169 o 300 tis. Kč 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 300 o 4 tis. Kč (C.11.) 

(C.12.) na ORJ 135, § 1014, pol. 5011 o 34 tis. Kč 

                                              pol. 5031 o 8 tis. Kč 

                                              pol. 5032 o 3 tis. Kč 

                                              pol. 5038 o 2 tis. Kč 

                                 § 6171, pol. 5011 o 747 tis. Kč 

                                              pol. 5031 o 185 tis. Kč 

                                              pol. 5032 o 67 tis. Kč 

                                 § 6112, pol. 5029 o 220 tis. Kč 

na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636, ORJ 300 o 250 tis. Kč (C.13.) 

na § 3419, pol. 5139, ORJ 161 o 20 tis. Kč (C.15.) 

na § 6399, pol. 5362, ORJ 120 o 355 tis. Kč (C.16.) 

na § 3599, pol. 5909, ORJ 170, org. 4241 o 28 417 tis. Kč (E.2.) 

(E.3.) na ORJ 300, § 2143, pol. 5169 o 39 tis. Kč 

                               § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636 o 250 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 5139 o 98 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 5164 o 20 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 5164, ORG 115000000, ÚZ 112500000 o 24 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 5164, ORG 115000000, ÚZ 112100000 o 4 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 5166, ORG 115000000, ÚZ 112500000 o 26 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 5166, ORG 115000000, ÚZ 112100000 o 5 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 5169 o 854 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 5169, ORG 115000000, ÚZ 112500000 o 120 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 5169, ORG 115000000, ÚZ 112100000 o 22 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 5175 o 10 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 5175, ORG 115000000, ÚZ 112500000 o 31 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 5175, ORG 115000000, ÚZ 112100000 o 5 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 5175, ORG 115000001, ÚZ 112500000 o 5 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 5175, ORG 115000001, ÚZ 112100000 o 1 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 5179, org 8256000000 o 1 000 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 5901, ORG 115000000 o 1 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 6121, org. 8256000000 o 500 tis. Kč 

                               § 3699, pol. 5139 o 111 tis. Kč 

                               § 3699, pol. 5166 o 18 tis. Kč 

                               § 3699, pol. 5169 o 199 tis. Kč 

                               § 3699, pol. 5175 o 25 tis. Kč 

                               § 3714, pol. 5139, org 116000000, ÚZ 111100000 o 4 tis. Kč 

                               § 3714, pol. 5139, org 116000000, ÚZ 111500000 o 20 tis. Kč 

                               § 3714, pol. 5164, org 116000000, ÚZ 111100000 o 3 tis. Kč 

                               § 3714, pol. 5164, org 116000000, ÚZ 111500000 o 17 tis. Kč 

                               § 3714, pol. 5166, org 116000000, ÚZ 111100000 o 19 tis. Kč 

                               § 3714, pol. 5166, org 116000000, ÚZ 111500000 o 108 tis. Kč 

                               § 3714, pol. 5169, org 116000000, ÚZ 111100000 o 29 tis. Kč 
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                               § 3714, pol. 5169, org 116000000, ÚZ 111500000 o 165 tis. Kč 

                               § 3714, pol. 5175, org 116000000, ÚZ 111100000 o 3 tis. Kč 

                               § 3714, pol. 5175, org 116000000, ÚZ 111500000 o 11 tis. Kč 

                               § 3714, pol. 5901, org 116000000 o 1 tis. Kč 

                               § 3741, pol. 5331, org 4270 o 3 000 tis. Kč     

                               § 3745, pol. 5169, ORG 60000000, ÚZ 3637 o 6 tis. Kč 

                               § 3745, pol. 5169, ORG 61000000, ÚZ 3637 o 54 tis. Kč 

                               § 3745, pol. 5169, ORG 74000000, ÚZ 3637 o 131 tis. Kč 

                               § 3745, pol. 5169, ORG 121000000, ÚZ 3637 o 22 tis. Kč 

                               § 3745, pol. 5493 o 4 tis. Kč 

                               § 3793, pol. 6121, ORG 3278000000 o 246 tis. Kč 

                               § 3799, pol. 5169 o 1 058 tis. Kč 

                               § 6409, pol. 5142 o 3 tis. Kč 

(E.4.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5011 o 2 077 tis. Kč 

                               § 5311, pol. 5021 o 43 tis. Kč 

                               § 5311, pol. 5023 o 14 tis. Kč 

                               § 5311, pol. 5024 o 347 tis. Kč 

                               § 5311, pol. 5031 o 1 802 tis. Kč 

                               § 5311, pol. 5032 o 504 tis. Kč 

                               § 5311, pol. 5131 o 43 tis. Kč 

                               § 5311, pol. 5133 o 100 tis. Kč 

                               § 5311, pol. 5136 o 20 tis. Kč 

                               § 5311, pol. 5151 o 167 tis. Kč 

                               § 5311, pol. 5152 o 206 tis. Kč 

                               § 5311, pol. 5153 o 445 tis. Kč 

                               § 5311, pol. 5154 o 198 tis. Kč 

                               § 5311, pol. 5156 o 300 tis. Kč 

                               § 5311, pol. 5157 o 18 tis. Kč 

                               § 5311, pol. 5161 o 4 tis. Kč 

                               § 5311, pol. 5162 o 63 tis. Kč 

                               § 5311, pol. 5164 o 25 tis. Kč 

                               § 5311, pol. 5166 o 45 tis. Kč 

                               § 5311, pol. 5167 o 7 tis. Kč 

                               § 5311, pol. 5168 o 500 tis. Kč 

                               § 5311, pol. 5169 o 200 tis. Kč 

                               § 5311, pol. 5171 o 200 tis. Kč 

                               § 5311, pol. 5172 o 5 tis. Kč 

                               § 5311, pol. 5173 o 70 tis. Kč 

na § 6399, pol. 5362, ORJ 120 o 40 000 tis. Kč (E.5.) 

- kapitálové výdaje 

na § 3326, pol. 6121, ORJ 200 o 700 tis. Kč (A.2.) 

(C.1.) na ORJ 230, § 6409, pol. 6901 o 20 611 tis. Kč 

                               § 6409, pol. 6901, org. 8064 o 8 527 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 6121, org. 8006 o 50 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 6121, ÚZ 95, org. 6042 o 207 tis. Kč 

                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, ORG 3190 o 980 tis. Kč 
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                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 00, ORG 3191 o 800 tis. Kč 

                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, ORG 3206 o 800 tis. Kč 

                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, ORG 3207 o 300 tis. Kč 

                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, ORG 3209 o 900 tis. Kč 

                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, ORG 3235 o 2 000 tis. Kč 

                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 00, ORG 3267 o 900 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 00, ORG 3179 o 822 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, ORG 3179 o 1 113 tis. Kč 

                               § 2221, pol. 6121, ÚZ 00, ORG 3195 o 2 000 tis. Kč 

                               § 2221, pol. 6121, ÚZ 95, ORG 3202 o 1 100 tis. Kč 

                               § 3113, pol. 6121, ÚZ 00, ORG 6327 o 1 500 tis. Kč 

                               § 3113, pol. 6121, ÚZ 95, ORG 6327 o 414 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 6121, ÚZ 00, ORG 6045 o 2 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 6121, ÚZ 95, ORG 6045 o 2 138 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 6121, ÚZ 95, ORG 6056 o 1 181 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 6121, ÚZ 107100000, ORG 6049 o 121 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 6121, ÚZ 107117968, ORG 6049 o 61 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 6121, ÚZ 107517969, ORG 6049 o 1 034 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 6121, org. 8006 o 6 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 6121, org. 8006 o 547 tis. Kč 

na § 3412, pol. 6121, ÚZ 606, ORJ 230, org. 8264 o 8 854 tis. Kč (C.14)        

- neinvestiční transfery 

na § 3233, pol. 5336, ÚZ 135, ORJ 140, org. 82 o 30 tis. Kč (A.1.) 

- investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4251, ORJ 120, org. 606 o 8 854 tis. Kč (C.14.) 

s n i ž u j e 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 2020, ORJ 120 o 17 000 tis. Kč (E.7.) 

Městský obvod Nová Bělá (C.14.) 

- sníží investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 6363, org. 606 o 8 854 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje 

na § 3412, pol. 6xxx, org. 0600003000000 o 8 854 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 41 
Návrh termínů konání schůzí rady města a zasedání zastupitelstva 
města na 1. pololetí 2021 
  
Usnesení číslo: 05320/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
termíny konání schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na 1. pololetí 2021                  

dle předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 42 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření dodatku  
č. 2 k nájemní smlouvě se společností H-Zone, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 05321/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním areálové vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty do pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1539/3 - ostatní plocha, zeleň, 

v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, 

pro: 

H-Zone, s.r.o. 

se sídlem: Václavské náměstí 834/17, Nové město, 110 00 Praha 1 

IČO: 274 11 842 

v rámci stavby “Hrušov Logistics Centre” 

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

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti          

ev. č. 2337/2019/MJ ze dne 30. 8. 2019 k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 
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parc. č. 1539/3 - ostatní plocha, zeleň, 

v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

H-Zone, s.r.o. 

se sídlem: Václavské náměstí 834/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 

IČO: 274 11 842 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

uzavřít dodatek č. 2 k “Nájemní smlouvě” ev. č. 2341/2019/MJ ze dne 22. 7. 2019, ve znění 

“Dodatku č. 1” ev. č. 2341D1/2020/MJ ze dne 24. 2. 2020  k částem pozemků a k pozemkům  

v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, 

se společností 

H - zone, s.r.o. 

se sídlem: Václavské náměstí 834/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 

IČO: 274 11 842, 

kterým se: 

- rozšiřuje předmět nájmu (o část pozemku parc. č. 1539/3, zeleň, o výměře 46,50 m2), 

- mění výše nájemného, 

- rozšiřuje účel nájmu ( o vybudování areálové přípojky vody včetně vodoměrné šachty, 

v rámci realizace stavby “Hrušov Logistics Centre” 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 43 
Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 1746/2020/OI 
  
Usnesení číslo: 05322/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, ev. č.1764/2020/OI  jehož předmětem je změna 

rozsahu plnění a navýšení ceny díla se zhotovitelem: 

Ostravské komunikace, a.s. 

sídlo: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava 

IČO: 25396544 

za cenu nejvýše přípustnou  2.441.757,75 Kč bez DPH + DPH v zákonné výši, a to dle přílohy 
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č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 44 
Revokace usnesení č. 05267/RMm1822/14 ze dne 18.11.2020 a návrh          
na uzavření smlouvy o výpůjčce 
  
Usnesení číslo: 05323/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
své usnesení č. 05267/RMm1822/14 ze dne 18.11.2020 v plném znění 

  

2) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k částem pozemků: 

- parc. č. 436, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 287,65 m2, 

- parc. č. 437, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 0,27 m2, 

- parc. č. 442/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 0,16 m2, 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s vypůjčitelem 

Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace 

se sídlem Sokolská třída 175/26, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 689 17 066 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 45 
Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě, Smlouvy o výpůjčce, Nájemní smlouvy a Smlouvy             
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, Smlouvy o smlouvě budoucí  
o zřízení služebnosti inženýrské sítě, Smlouvy o výpůjčce a Smlouvy        
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a Nájemní smlouvy                    
v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05324/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti             

se stavbou “Rekonstrukce vodovodního přivaděče Ludgeřovice” mezi  OKK Koksovny a.s., 

Koksární 1112, 702 24 Ostrava, IČO: 47675829 

a budoucím oprávněným statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 

Ostrava, IČO: 00845451 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o výpůjčce” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodního přivaděče 

Ludgeřovice” mezi  OKK Koksovny a.s., Koksární 1112, 702 24 Ostrava, IČO: 47675829 

a vypůjčitelem statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava,          

IČO: 00845451 dle přílohy č. 3 tohoto materiálu 

  

3) rozhodla 

  
uzavřít “Nájemní smlouvu a Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti          

se stavbou “Rekonstrukce vodovodního přivaděče Ludgeřovice” mezi  Povodím Odry, státním 

podnikem, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 70890021, 

a nájemcem a budoucím oprávněným statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 

729 30 Ostrava, IČO: 00845451 dle přílohy č. 5 tohoto materiálu 

  

4) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě” v souvislosti             

se stavbou “Rekonstrukce vodovodního přivaděče Ludgeřovice” mezi  Ředitelstvím silnic               

a dálnic ČR, Na Pankráci 543/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390 

a budoucím oprávněným statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 

Ostrava, IČO: 00845451 dle přílohy č. 7 tohoto materiálu 

  

5) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o výpůjčce” v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodního přivaděče 

Ludgeřovice” mezi  Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 543/56, 140 00 Praha 4, IČO: 

65993390 

a půjčitelem statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 

00845451 dle přílohy č. 8 tohoto materiálu 

  

6) rozhodla 
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uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a Nájemní smlouvu” v souvislosti            

se stavbou “Cyklotrasa M,S - Mečnikovova, Žákovská” mezi  MOL Česká republika, s.r.o., 

Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO:49450301, 

a budoucím oprávněným a nájemcem statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 

729 30 Ostrava, IČO: 00845451 dle přílohy č. 10 tohoto materiálu 

  

 
RM_M 47 
Reakce na přípis ve věci bezdůvodného obohacení 
  
Usnesení číslo: 05325/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
zaslat JUDr. Pavlovi Nastisovi, právnímu zástupci společnosti OLGUNIAR s.r.o., se sídlem 

Jana Šoupala 1597/3, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO 278 56 402 přípis dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
se zpracováním revizního znaleckého posudku za účelem určení výše bezdůvodného obohacení 

statutárního města Ostrava v důsledku užívání části pozemku parc. č. 1096/16 ostatní plocha, 

silnice, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, za období od 1.8.2017 do 31.7.2020 

  

 
RM_M 48 
Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o uzavření 
dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace           
na Rekonstrukci parkoviště F 
  
Usnesení číslo: 05326/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace            

z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 1108/2020/ŠaS mezi statutárním městem Ostravou  

a obchodní společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 

IČO 25911368, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

snižují investiční transfery 

na § 3412, pol. 6313, ORG 4261, ORJ 161 o 22 800 tis. Kč 

 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3412, pol. 5213, ORG 4261, ÚZ 2003, ORJ 161 o 22 800 tis. Kč 

  

3) ukládá 

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

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

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 49 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2029/2020/OI/VZ           
ze dne 20.07.2020 na realizaci stavby “Oprava vodovodu na ul. K Hájku” 
  
Usnesení číslo: 05327/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1  ke smlouvě o dílo č. 2029/2020/OI/VZ ze dne 20.07.2020                

mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451  

a společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava, 

IČO: 45193673 na realizaci stavby “Oprava vodovodu na ul. K Hájku” dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 50 
Návrh na souhlasy ke stavbám na pozemcích v katastrálním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 05328/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
a) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 1552 - 

ostatní plocha, v k.ú. Přívoz, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby “Půdní vestavba           

s vikýřem u bytového domu, č.p. 948/6, ul. Jungmannova”, na pozemku parc.č. 939 - zastavěná 

plocha a nádvoří, k.ú. Přívoz, obec Ostrava, pro žadatele stavby: XXXX XXXXX XXXXXXXX 

XXXXXX X XXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 460/2 - 

trvalý trávní porost, k.ú. Koblov, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby “Ostrava-Koblov 

458/1, NN” na pozemku parc.č. 458/1 - trvalý trávní porost v k.ú. Koblov, obec Ostrava,           

pro žadatele stavby: ProfiProjekt s.r.o., se sídlem Collo louky 126, 738 02 Frýdek - Místek,            

dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušných souhlasů se stavbami dle bodů 1a) a 1b) tohoto usnesení a s tím 

spojené veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 04.12.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasů se stavbami dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 04.12.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 51 
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a dodávce elektrické energie 
  
Usnesení číslo: 05329/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít smlouvu o nájmu a dodávce elektrické energie 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 54/90  
  

s nájemcem 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o. 

se sídlem Čkalovova 6144/20, Poruba, 708 00 Ostrava 

IČO 253 85 691 

za účelem uložení silového kabelu nn 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 52 
Nařízení města č. ../2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města        
č. 7/2009, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování 
závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic            
a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých             
se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů 
  
Usnesení číslo: 05330/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
Nařízení města č. 10/2020, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 7/2009, kterým            

se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací     

a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých           

se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu      

a náledí, ve znění pozdějších předpisů 

  

2) stanovuje 

  
že spolu s primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA, podepíše nařízení města uvedené v bodě 

1) tohoto usnesení náměstek primátora Ing. Vladimír Cigánek 

  

 
RM_M 53 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo akce “M - Ostrava - 
Sportovní hala Nová Bělá” 
  
Usnesení číslo: 05331/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0578/2020/OI/VZKÚ ze dne 7.2.2020              

mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451        

a společností BYSTROŇ Group a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava, IČO 27800466, kterým 

se upravuje rozsah předmětu smlouvy,  termín plnění a cena díla ve vztahu k vzniklým méně   

a více pracím v rámci stavby “M - Ostrava - Sportovní hala Nová Bělá” dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu  

  

 
RM_M 54 
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace - 
projekt „Dvě koruny ze vstupu“ a návrh na snížení neinvestičního 
příspěvku na provoz příspěvkové organizace 
  
Usnesení číslo: 05332/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
přehled projektů pro poskytnutí finančního daru v rámci projektu „Dvě koruny ze vstupu“        

dle důvodové zprávy 

  

2) rozhodla 

  
o snížení neinvestičního příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Zoologická zahrada       

a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00373249, se sídlem Michálkovická 

2081/197, 710 00 Ostrava na rok 2020 o 885 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- s n i ž u j í neinvestiční příspěvky na ORJ 300 

na § 3741, pol. 5331, ORG 4270 o 885 tis. Kč 

- z v y š u j e účelová rezerva na ORJ 300 

na § 6409, pol. 5901 o 885 tis. Kč 

- z v y š u j í převody z rozpočtových účtů na ORJ 120 

na § 6330, pol. 4134 o 885 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5345 o 885 tis. Kč 

  

4) ukládá 
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vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00373249,             

se sídlem Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava o 885 tis. Kč pro rok 2020 

  

6) ukládá 

  
odboru financí a rozpočtu 

zajistit převedení finančních prostředků ve výši 885.454,- Kč na zvláštní účet určený výhradně 

pro účely projektu „Dvě koruny ze vstupu“ 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 55 
Návrh na uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě a smlouvě o výkonu 
činnosti odborného lesního hospodáře 
  
Usnesení číslo: 05333/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 9 k nájemní smlouvě a smlouvě o výkonu činnosti 

odborného lesního hospodáře ev. č. 2267/2007/MJ ze dne 20.12.2007, ve znění dodatků č. 1 -     

č. 8 

se společností: 

Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. 

se sídlem Ostrava-Zábřeh, A. Brože 2/3124, PSČ 700 30 

IČO 258 16 977 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 56 
Předložení výstupů mezinárodního projektu AIR TRITIA 
spolufinancovaného z programu Interreg Central Europe. 
  
Usnesení číslo: 05334/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 0840/ZM1822/14 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
výstupy projektu AIR TRITIA dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

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

materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření Memoranda o spolupráci (Memorandum of Cooperation) s další navazující 

spolupráci v rámci projektu AIR TRITIA dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého 

materiálu. 

  

 
RM_M 58 
Návrh na uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti” v souvislosti             
se stavbou “Rekonstrukce vodovodu DN 500 ul. Mariánskohorská” 
  
Usnesení číslo: 05335/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu 

DN 500 ul. Mariánskohorská” mezi vlastníkem: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 61974757 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 59 
Informace o ukončení projektu “Realizace transformačního procesu 
organizace Čtyřlístek” realizovaného z Operačního programu 
Zaměstnanost příspěvkové organizace Čtyřlístek-centrum pro osoby  
se zdravotním postižením Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05336/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 01402/RM1418/23 
k usnesení č. 02802/RM1418/41 
k usnesení č. 04532/RM1418/66 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s předloženou informací o ukončení projektu ”Realizace transformačního procesu organizace 

Čtyřlístek” v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financovaného                              

z Evropského sociálního fondu, prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, státního 

rozpočtu a s konečným vyúčtováním projektu dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 60 
Zapojení statutárního města Ostravy jako partnera bez finančního 
příspěvku nestátní neziskové organizace Diecézní charita 
ostravsko-opavská do projektu “Romští lídři – hybatelé změny“ v rámci 
Programu Lidská práva /Norské fondy 2014-2021/ 
  
Usnesení číslo: 05337/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zapojením statutárního města Ostravy do projektu “Romští lídři - hybatelé změny” v rámci 

výzvy HROVA1A - Podpora romských platforem v krajích a na místní úrovni /Norské fondy 

2014-2021/ jako partnera bez finančního příspěvku, kde předkladatelem a nositelem projektu           

je Diecézní charita ostravsko-opavská, Kratochvílova 3, 702 00  Ostrava, IČ 66181127 

  

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví  

zajistit veškeré úkony spojené se zapojením SMO do realizace projektu dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 01.09.2021 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 61 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce uměleckých děl 
  
Usnesení číslo: 05338/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít smlouvu o výpůjčce  uměleckých děl  mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo 

náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 (vypůjčitel) a  Galerií výtvarného umění, 

příspěvková organizace, se sídlem Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, 

IČO: 00373231  (půjčitel)  dle  přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 62 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 05339/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s kácením 1 ks lípy malolisté o obvodu kmene 87 cm rostoucí na pozemku parc.č. 2965/13 - 

ostatní plocha, k.ú. Poruba, obec Ostrava, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

b) s kácením 2 ks javoru o obvodech kmenů 223 cm, 104 cm a 2 ks katalpy o obvodech kmenů 

225 cm, 208 cm rostoucích na pozemku parc.č. 2640/24 - ostatní plocha, k.ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

c) s kácením 1 ks lípy malolisté o obvodu kmene 116 cm rostoucí na pozemku parc.č. 371/94 - 

ostatní plocha, k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, dle přílohy č.3 předloženého materiálu. 

d) s kácením 1 ks javoru mléče o obvodu kmene 132 cm rostoucího na pozemku parc.č. 81/1 - 

ostatní plocha, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č.4 předloženého materiálu. 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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e) 1 ks trnovníku bílého o obvodu kmene 169 cm rostoucího na pozemku parc.č. 84/5 - ostatní 

plocha, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu. 

f) 1 ks břízy bělokoré o obvodu kmene 144 cm rostoucí na pozemku parc.č. 112 - ostatní plocha, 

zeleň, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č.6 předloženého materiálu. 

g) 1 ks břízy bělokoré o obvodu kmene 138 cm rostoucí na pozemku parc.č. 458/50 - ostatní 

plocha, k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, dle přílohy č.7 předloženého materiálu. 

h) 1 ks javoru klenu o obvodu kmene 130 cm, 1 ks olše lepkavé o obvodu kmene 160 cm a 1 ks 

dubu letního o obvodu kmene 120 cm rostoucích na pozemku parc.č. 480 - vodní plocha, k.ú. 

Bobrovníky, obec Hlučín, dle přílohy č.8 předloženého materiálu. 

i) 6 ks vrby bílé o obvodech kmenů 120 cm, 230 cm, 110 cm, 123 cm, 126 cm, 153 cm a 2 ks lípy 

srdčité o obvodech kmenů 190 cm a 103 cm rostoucích na pozemku parc.č. 844/1 - ostatní 

plocha, k.ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č.9 předloženého materiálu. 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil  vyhotovení a podání žádostí o povolení kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany 

přírody dle bodu 1a) až 1i) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 04.12.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu žádostí o povolení kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany přírody dle bodu 2) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 04.12.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 63 
Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě na poskytování služeb elektronických 
komunikací se společností OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 05340/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací             

č. 2070/2019/IT se společností OVANET a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, Ostrava, Přívoz,           

702 00, IČO: 25857568 dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 64 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy - úprava 
podmínek použití 
  
Usnesení číslo: 05341/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 03272/RM1822/48 
k usnesení č. 0800/ZM1822/13 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace         

z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 1055/2020/ŠaS uzavřenou mezi statutárním městem 

Ostrava a právnickou osobou Ostravská univerzita, se sídlem Dvořákova 138/7, 701 03  Ostrava 

- Moravská Ostrava a Přívoz, IČO 61988987, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D. 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh uvedený v bodu 1) návrhu usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 65 
Návrh koupit pozemek v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05342/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit spoluvlastnické podíly pozemku parc. č. 780/5 v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, 
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a to: 

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 od XXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXX XXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXX XX XXXX 

za cenu obvyklou ve výši 30.360 Kč 

-  spoluvlastnický podíl ve výši 2/3 od XXXX XXXXX XXXXXX XXX XXXX XXXXX 

XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

za cenu obvyklou ve výši 121.440 Kč 

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 od XXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXX XXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXX XXX XX XXXXX 

za cenu obvyklou ve výši 30.360 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc. č. 780/5 v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, jakožto 

majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedený pozemek 

do svého vlastnictví 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemek parc. č. 780/5 v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Radvanice a Bartovice 

dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 

pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude uvedený pozemek 

do svého vlastnictví 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 
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RM_M 66 
Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů          
na pořízení kotlů v rámci dotačního programu “Kotlíkové dotace             
v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 
  
Usnesení číslo: 05343/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 01607/RM1822/25 
k usnesení č. 0421/ZM1822/7 
k usnesení č. 01978/RM1822/29 
k usnesení č. 02183/RM1822/32 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí bezúročných zápůjček v celkové výši 400 000 Kč fyzickým osobám 

uvedeným ve smlouvách v přílohách 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 zápůjčkách dle příloh 

č. 1 a 2 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: 11.12.2020 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 67 
Memorandum o spolupráci na přípravě stavby “Přesun autobusového 
střediska z vozovny Poruba do vozovny Martinov” 
  
Usnesení číslo: 05344/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem 

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 00845451, statutárním 

městem Ostrava - městským obvodem Poruba, se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava - 

Poruba, IČO: 00845451 a Dopravním podnikem Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 61974757, dle návrhu memoranda uvedeného v příloze 

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit Zastupitelstvu města Ostravy návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 68 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo akce “ Revitalizace 
parku u Biskupství” 
  
Usnesení číslo: 05345/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1163/2020/OI/VZ ze dne 15.4.2020 ve znění 

Dodatku č. 1 ze dne 3.9.2020 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8,         

729 30 Ostrava, IČO 00845451 a společností HSF System SK, s.r.o., Bytčianska 499/130,          

010 03 Žilina, SK, a to dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 69 
Projednání návrhů usnesení Správní rady spolku Řemeslný inkubátor 
Ostrava z.s. 
  
Usnesení číslo: 05346/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se schválením opravných účetních závěrek za rok 2018          
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a 2019 spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z. s. dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se schválením plánu činností a rozpočtu spolku Řemeslný 

inkubátor Ostrava z. s. na rok 2021 dle přílohy č. 4 a přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s ročními členskými příspěvky na rok 2021 pro statutární 

město Ostrava ve výši 4 532 000 Kč, pro Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu          

ve výši 100 000 Kč a se splatnosti těchto příspěvků ke dni 1. 2. 2021 

  

 
RM_M 70 
Mezinárodní veletrh nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2021 - 
přesun termínu konání 
  
Usnesení číslo: 05347/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 03927/RMm1822/9 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
změnu termínu konání mezinárodního veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 

2021 v Cannes, který se přesouvá z 16.-19.3.2021 na 7.-10.6.2021 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje 

zabezpečit realizaci expozice spojené s účastí statutárního města Ostravy a jeho partnerů            

na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM v Cannes, jehož termín 

konání se posouvá na 7. - 10. června 2021 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.05.2021 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) pověřuje 

  
vedoucího odboru strategického rozvoje 
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jednáním s potenciálními partnery o společné účasti v expozici statutárního města Ostravy        

na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2021 v Cannes 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.05.2021 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
4) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o směně ploch v rámci veletrhu MIPIM 2020 mezi statutárním 

městem Ostrava a 

Hlavním městem Praha, 

se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, IČO 00064581 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o společné expozici a prezentaci na veletrhu MIPIM 2020        

v Cannes mezi statutárním městem Ostrava a 

Moravskoslezským krajem, 

se sídlem 28. října 117,  702 18 Ostrava, IČO 70890692 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě na poskytování služeb v rámci veletrhu MIPIM 2020             

mezi statutárním městem Ostrava a 

IanDerson PR & Advertising s.r.o. 

se sídlem Sokolská třída 244/27, 702 00 Ostrava, IČO 25379267 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

7) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora a Mgr. Zuzany Bajgarové, 

náměstkyně primátora, do Francie ve dnech 6.-9.června 2021 za účelem reprezentace města             

na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2021 v Cannes 
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8) schvaluje 

  
úhradu finančních nákladů související se zahraniční pracovní cestou Ing. Tomáše Macury, 

MBA, primátora, a Mgr. Zuzany Bajgarové, náměstkyně primátora, dle zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů, dle bodu 7) tohoto usnesení 

  

9) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA a náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 7) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 30.06.2021 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
10) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Ing. arch. Ondřeje Vysloužila, ředitele ateliéru MAPPA p.o.,              

do Francie ve dnech 6.-9. června 2021 za účelem reprezentace města na mezinárodním veletrhu 

nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2021 v Cannes 

  

11) ukládá 

  
řediteli Městského ateliéru prostorového plánování a architektury, p.o.,  

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 10) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. arch. Ondřej Vysloužil, T: 30.06.2021 

 ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury, p.o. 

  
 

RM_M 71 
Návrh darovat pozemky, návrh na přijetí darem pozemků, návrh              
na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, vše v k. ú. Moravská Ostrava 
a k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava - ŘSD 
  
Usnesení číslo: 05348/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem darovat 

pozemek parc. č. 2087/23 

pozemek parc. č. 3606/25 

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

České republice - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 

se sídlem na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO 659 93 390 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 8 tohoto materiálu za podmínky, že spolu s touto 

smlouvou bude uzavřena i smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí, dle bodu 3) tohoto 

usnesení 

  

2) souhlasí 

  
s přijetím daru pozemků 

k.ú. Moravská Ostrava 

- pozemek parc. č. 1800/71, 

- pozemek parc. č. 1800/51, 

- pozemek parc. č. 1800/52, 

- pozemek parc. č. 1800/70, 

- pozemek parc. č. 2242/3, 

- pozemek parc. č. 3606/21, 

- pozemek parc. č. 2241/4, 

- pozemek parc. č. 2312/8, 

k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

- pozemek p.p.č. 161/26, 

- pozemek p.p.č. 168/59, 

od České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 659 93 390 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 9 tohoto materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí: 

- vodovodního řadu DN 600 v pozemku parc. č. 3606/25, 

- veřejného osvětlení v pozemcích parc. č. 2087/23 a parc. č. 3606/25, 

všechny v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s budoucím povinným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 659 93 390 

dle přílohy č. 10 tohoto materiálu 

  

4) ukládá 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 69/90  
  

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 72 
Návrh na záměr města neprodat části pozemku a nezřídit služebnost 
chůze a jízdy (ul. Střelniční), návrh na záměr města neprodat pozemky 
(Novinářská), vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05349/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku parc. č. 81/2 o výměře 4 m
2
, 

část pozemku parc. č. 86/11 o výměře 165 m
2
  

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

dle přílohy č. 1/6 předložené materiálu 

  

2) rozhodla 

  
nezřídit služebnost práva chůze a jízdy k pozemku parc. č. 86/11 v celkové ploše 100 m2 v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

dle přílohy č. 1/6 předloženého materiálu 

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc. č. 2202/107 

pozemek parc. č. 2202/108 

pozemek parc. č. 2202/125 

pozemek parc. č. 2202/126 

část pozemku parc. č. 2202/2 o výměře 49 m
2
 dle přílohy č. 2/4 předloženého materiálu 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 73 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitosti do majetku města 
  
Usnesení číslo: 05350/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
89 

  
k usnesení č. 01195/RM1822/19 
  
Rada města 

  
1) vydává 

  
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (5), písm. d) obecně závazné vyhlášky města 

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

předkupního práva: 

• ke stavbě garáže stojící na pozemku parc.č. 2354 v k. ú. Poruba, pro městský obvod Poruba.  

  

 
RM_M 74 
Návrh na záměr města pronajmout jednotku č. 3038/3 v bytovém domě 
na ul. Horní 3038/112, Ostrava-Bělský Les. 
  
Usnesení číslo: 05351/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout jednotku č. 3038/3, vymezenou podle zákona o vlastnictví bytů - 

způsob využití - byt, o velikosti 1+2 umístěnou ve 2. nadzemním podlaží bytového domu 

č. p. 3038, část obce Bělský Les, který stojí na pozemku parc. č. 126/16, zastavěná plocha           

a nádvoří, k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č. or. 112, Ostrava-Bělský Les - 

viz letecký a situační snímek, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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RM_M 75 
Vázání výdajů rozpočtu roku 2020 k převodu do rozpočtu roku 2021 
  
Usnesení číslo: 05352/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j í 

- výdaje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu o 840 803 tis. Kč 

- výdaje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu o 803 975 tis. Kč 

s n i ž u j e 

- financování 

na pol. 8115 , ORJ 120 o 1 644 778 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: 11.12.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 76 
Návrh rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021 (bez rozpočtů 
městských obvodů) 
  
Usnesení číslo: 05353/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit 

a) rozpočet statutárního města Ostravy na rok 2021 (bez rozpočtů městských obvodů) dle příloh 

č. 1 - 8 předloženého materiálu 
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v členění 

příjmy celkem po konsolidaci 8 313 131 tis. Kč 

financování 1 479 535 tis. Kč 

celkové zdroje po konsolidaci 9 792 666 tis. Kč 

běžné výdaje po konsolidaci 7 074 532 tis. Kč 

kapitálové výdaje 2 718 134 tis. Kč 

celkové výdaje po konsolidaci 9 792 666 tis. Kč 

b) účelové neinvestiční dotace pro městské obvody ve výši 49 018 tis. Kč dle přílohy č. 10 

předloženého materiálu 

c) účelové investiční dotace pro městské obvody ve výši 116 823 tis. Kč a převody 

nedočerpaných prostředků roku 2020 ve výši 69 233 tis. Kč dle přílohy č. 10 předloženého 

materiálu 

d) neúčelové neinvestiční dotace pro městské obvody ve výši 1 123 273 tis. Kč dle přílohy č. 11 

předloženého materiálu s úpravou 

e) neúčelové investiční dotace pro městské obvody v celkové výši 215 980 tis.Kč a převody 

nedočerpaných prostředků roku 2020 ve výši 64 358 tis. Kč dle přílohy č. 11 předloženého 

materiálu 

f) přerozdělení dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu mezi 

statutárním městem Ostrava a městskými obvody v celkové výši  317 637 tis. Kč dle přílohy č. 

12 předloženého materiálu 

g) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2021 dle přílohy č. 13  předloženého 

materiálu 

h) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2024 dle přílohy č. 14  předloženého materiálu  

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout 

a) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti 

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. se sídlem Čkalovova 6144/20, 708 00 

Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle přílohy č. 15 předloženého materiálu 

b) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. se sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 25911368 

dle přílohy č. 16 předloženého materiálu 

c) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti 

AKORD&POKLAD, s.r.o. se sídlem nám. SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 47973145      

dle přílohy č. 17 předloženého materiálu 

d) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti 

Dům kultury města Ostravy, a.s. se sídlem ul. 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava, IČO 47151595 

dle přílohy č. 18 předloženého materiálu 

e) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace společnosti 

Janáčkův máj, o.p.s. se sídlem ul. 28. října 124/2556, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 
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26807882 dle přílohy č. 19 předloženého materiálu 

f) o poskytnutí účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace subjektu 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava se sídlem tř. 17. listopadu 15,             

708 00  Ostrava-Poruba, IČO 61989100 dle přílohy č. 20 předloženého materiálu 

g) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. se sídlem A. Brože 3124/2, 

Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 25816977 dle přílohy č. 21 předloženého materiálu 

h) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace subjektu Nadace na pomoc zvířatům se sídlem Ukrajinská 1536/28, 708 00 

Ostrava-Poruba, IČO 25817981 dle přílohy č. 22 předloženého materiálu 

i) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace subjektu ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 sídlem č.p. 146,                    

742 54  Bartošovice, IČO 47657901 dle přílohy č. 23 předloženého materiálu 

j) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace subjektu ZO ČSOP ALCES se sídlem V Zálomu 2948/1, Zábřeh,             

700 30  Ostrava, IČO 75093081 dle přílohy č. 24 předloženého materiálu 

k) o uzavření dodatku č. 29 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí 

kompenzací za veřejné služby se společností Dopravní podnik Ostrava a.s. se sídlem 

Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 61974757 dle přílohy č. 25 

předloženého materiálu 

l) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace společnosti Dopravní podnik Ostrava, a s. se sídlem Poděbradova 494/2,  

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 61974757 dle přílohy č. 26 předloženého materiálu 

m) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti  Koordinátor ODIS, s.r.o. se sídlem ul. 28. října 3388/111, 702 00 

Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 64613895 dle přílohy č. 27 předloženého materiálu 

n) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční 

účelové dotace subjektu České republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje  

se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 70884561 dle přílohy č. 28 

předloženého materiálu 

o) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace společnosti Černá louka, s.r.o. se sídlem Černá louka 3235, 702 00 

Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 26879280 dle přílohy č. 29 předloženého materiálu 

p) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční 

účelové dotace subjektu Diakonie ČCE - středisko v Ostravě se sídlem Syllabova 1278/19,       

703 00  Ostrava-Vítkovice, IČO 41035526 dle přílohy č. 30 předloženého materiálu 

q) o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu SMO na realizaci významných TOP AKCÍ     
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v oblasti sportu příjemcům dle přílohy č. 31, a to ve výši dle přílohy předloženého materiálu     

 a rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí účelových neinvestičních dotací mezi statutárním 

městem Ostrava a příjemci dle přílohy č. 31 a 32 předloženého materiálu 

r) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Ostravskému muzeu, příspěvkové 

organizaci se sídlem Masarykovo náměstí 1/1, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 

00097594, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu 

s) o poskytnutí účelového investičního příspěvku Knihovně města Ostravy, příspěvkové 

organizaci, se sídlem na ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00097586, 

dle přílohy č. 34 předloženého materiálu 

t) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové 

organizaci, se sídlem Pivovarská 3164/15, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00533874, 

dle přílohy č. 35 předloženého materiálu 

u) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Lidové konzervatoři a Múzické škole, 

příspěvkové organizaci, se sídlem Wattova 430/5, 702 00  Ostrava-Přívoz, IČO 00850021,         

dle přílohy č. 36 předloženého materiálu 

v) o poskytnutí účelového investičního příspěvku Lidové konzervatoři a Múzické škole, 

příspěvkové organizaci, se sídlem Wattova 430/5, 702 00  Ostrava-Přívoz, IČO 00850021,           

dle přílohy č. 37 předloženého materiálu 

w) o poskytnutí účelového investičního příspěvku Lidové konzervatoři a Múzické škole, 

příspěvkové organizaci, se sídlem Wattova 430/5, 702 00  Ostrava-Přívoz, IČO 00850021,        

dle přílohy č. 38 předloženého materiálu 

x) o poskytnutí účelového investičního příspěvku Národnímu divadlu moravskoslezskému, 

příspěvkové organizaci, se sídlem Čs. legií 148//14, 701 04 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 

00100528, dle přílohy č. 39 předloženého materiálu 

y) o poskytnutí účelového investičního příspěvku Domu dětí a mládeže Ostrava-Poruba, 

příspěvkové organizaci, se sídlem M. Majerové 23/1722, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 

75080541, dle přílohy č. 40 předloženého materiálu 

z) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Středisku volného času Korunka, 

příspěvkové organizaci, se sídlem Korunní 699/49, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory,               

IČO 75080508, dle přílohy č. 41 předloženého materiálu 

aa) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Středisku volného času Korunka, 

příspěvkové organizaci, se sídlem Korunní 699/49, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory,               

IČO 75080508, dle přílohy č. 42 předloženého materiálu 

ab) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Středisku volného času Korunka, 

příspěvkové organizaci, se sídlem Korunní 699/49, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory,                 

IČO 75080508, dle přílohy č. 43 předloženého materiálu 
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ac) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Středisku volného času, Ostrava-Zábřeh, 

příspěvkové organizaci, se sídlem Gurťjevova 1823/8, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75080516, 

dle přílohy č. 44 předloženého materiálu 

ad) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Středisku volného času, Ostrava-Zábřeh, 

příspěvkové organizaci, se sídlem Gurťjevova 1823/8, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO 75080516, 

dle přílohy č. 45 předloženého materiálu 

ae) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domu dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, 

příspěvkové organizaci, se sídlem Marie Majerové 1722/23, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 

75080541, dle přílohy č. 46 předloženého materiálu 

af) účelového neinvestičního příspěvku Středisku volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, 

příspěvkové organizaci, se sídlem Ostrčilova 19/2925, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava            

dle přílohy č. 47 předloženého materiálu  

ag) účelového neinvestičního příspěvku Středisku volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, 

příspěvkové organizaci, se sídlem Ostrčilova 19/2925, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava          

dle přílohy č. 48 předloženého materiálu  

ah) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Knihovně města Ostravy, příspěvkové 

organizaci, se sídlem na ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00097586, 

dle přílohy č. 49 předloženého materiálu 

ai) o poskytnutí účelového investičního příspěvku Knihovně města Ostravy, příspěvkové 

organizaci, se sídlem na ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 00097586, 

dle přílohy č. 50 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

a náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové  

předložit zastupitelstvu města ke schválení bod 1) a k rozhodnutí bod 2) předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 77 
Servisní smlouva výtahu v bytovém domě na ul. Střelniční 75/8, Ostrava 
- Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05354/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření servisní smlouvy výtahu v bytovém domě na ul. Střelniční 75/8, Ostrava - Moravská 

Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se zhotovitelem: 

KONE a.s., Evropská 423/178, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

IČO: 00176842 

na dobu určitou 5-ti let, za měsíční cenu nejvýše přípustnou 1.138,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 78 
Návrh na záměr propachtovat pozemky v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 05355/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města propachtovat pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

• p. p. č. 943/1 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře  

386 m2; 

• p. p. č. 1239/3 – ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 5391 m2; 

• p. p. č. 1239/23 – ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 284 m2; 

• p. p. č. 1239/24 – ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 2 089 m2; 

•p. p. č. 1239/25 – ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 6 089 m2; 

• p. p. č. 1239/26 – ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 4 174 m2; 

• p. p. č. 1239/27 – ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 323 m2; 

•p. p. č. 1239/28 – ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 2 299 m2; 

• p. p. č. 1239/29 – ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 791 m2; 

• část pozemku p. p. č. 1152 o výměře 2 614 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1152/1, 

která bude oddělena z pozemku p. p. č. 1152 na základě geometrického plánu č. 

1640-65c/2020 ze dne 14.5.2020; 

• část pozemku p. p. č. 1152 o výměře 56 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1152/2, která 

bude oddělena z pozemku p. p. č. 1152 na základě Geometrického plánu; 

• část pozemku p. p. č. 1152 o výměře 55 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1152/3, která 

bude oddělena z pozemku p. p. č. 1152 na základě Geometrického plánu; 

• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 883          

o výměře 206 m2; 

• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 884/1 

o výměře 4 384 m2; 
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• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 884/2 

o výměře 2 638 m2; 

•parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 885               

o výměře 318 m2; 

• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 886             

o výměře 80 m2; 

• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 887             

o výměře 3 792 m2; 

•parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 888          

o výměře 2 011 m2; 

• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 891             

o výměře 2 667 m2; 

• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 892             

o výměře 2 422 m2; 

•parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 893                

o výměře 7 065 m2; 

• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 894            

o výměře 2 030 m2; 

• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 923               

o výměře 7 175 m2; 

• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 924              

o výměře 16 023 m2; 

• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 925             

o výměře 7 895 m2; 

• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 943/2 

o výměře 17 743 m2; 

• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 947/1 

o výměře 5 134 m2; 

• část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 943/3 

o výměře 3 848 m2, označená jako pozemek č. 943/3, která bude oddělena z parcely č. 

943/3 na základě Geometrického plánu; 

• část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) č. 947/4 

o výměře 922 m2, označená jako pozemek č. 947/4, která bude oddělena z parcely č. 947/4 

na základě Geometrického plánu; 

• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 

č. 899 o výměře 16 185 m2; 

• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 

č. 900/1 o výměře 1 827 m2; 

• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 

č. 900/2 o výměře 2 956 m2; 

• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 

č. 901 o výměře 1 223 m2; 

• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 

č. 904 o výměře 935 m2; 

• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 

č. 905 o výměře 2 464 m2; 
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• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 

č. 906 o výměře 17 156 m2; 

• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 

č. 907/1 o výměře 5 052 m2; 

• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 

č. 911/1 o výměře 7 126 m2; 

• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 

č. 912/1 o výměře 17 307 m2; 

• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 

č. 912/2 o výměře 1 973 m2; 

• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 

č. 912/3 o výměře 2 084 m2; 

• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 

č. 913 o výměře 845 m2; 

• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 

č. 916 o výměře 11 078 m2; 

• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 

č. 917 o výměře 4 087 m2; 

• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 

č. 918 o výměře 3 039 m2; 

• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 

č. 919 o výměře 6 006 m2; 

• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 

č. 920 o výměře 5 035 m2; 

• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 

č. 928/1 o výměře 5 138 m2; 

• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 

č. 928/2 o výměře 16 799 m2; 

• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 

č. 943/1 díl 1 o výměře 43 046 m2; 

• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 

č. 943/1 díl 3 o výměře 15 614 m2; 

• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 

č. 945 o výměře 320 m2; 

• parcela ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 

č. 1159 o výměře 396 m2; 

• část pozemku p. p. č. 822/4 o výměře 70 642 m2, označená jako pozemek p. p. č. 822/4, 

která bude oddělena na základě geometrického plánu č. 1640-65a/2020 ze dne 14. 5. 2020; 

• část pozemku p. p. č. 947/3 o výměře 2 693 m2, označená jako pozemek p. p. č. 947/3, 

která bude oddělena na základě Geometrického plánu; 

• část pozemku p. p. č. 1153 o výměře 1 728 m2, označená jako pozemek p. p. č. 1153/1, 

která bude oddělena na základě Geometrického plánu; 

všechny v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, zobrazené v příloze č. 1 předkládaného materiálu, 

s tím, že si vyhrazuje právo propachtovat všechny shora uvedené nemovité věci (celé pozemky) 

společně jako celek,  nebo kteroukoli z nich jednotlivě, případně i více uvedených věcí, 
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přičemž si vyhrazuje právo tento záměr kdykoliv zrušit 

  

 
RM_M 79 
Návrh na uzavření Smlouvy o úpravě povinností 
  
Usnesení číslo: 05356/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o úpravě povinností mezi společností TRAFIN OIL, a.s., IČO: 27789080,  

se sídlem Kopeční 1009/12, 710 00 Ostrava a statutárním městem Ostrava dle důvodové zprávy 

a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 80 
Návrh koupit spoluvlastnické podíly na pozemku v k.ú. Bartovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05357/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit spoluvlastnické podíly na pozemku parc. č. 1735 v k. ú. Bartovice, obec 

Ostrava, a to: 

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/14 na pozemku parc. č. 1735  

od: XXXXXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXXX bydlištěm X XXXXXXX XXXXXXX 

XXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXXX, za sjednanou kupní cenu ve výši 29.161,- Kč 

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/14 na pozemku parc. č. 1735  

od: XXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXXX bydlištěm X XXXXXXX XXXXXXX XXX 

XXX XXXXXXX X XXXXXXXXX, za sjednanou kupní cenu ve výši 29.161,- Kč 

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/14 na pozemku parc. č. 1735 

od: XXXX XXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydlištěm XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXX, za sjednanou kupní cenu ve výši 29.161,- 

Kč 

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/14 na pozemku parc. č. 1735 

od: XXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydlištěm XXX XXXXX XXXXXX XXX 

XXX XXXXXXX X XXXXXXXXX, za sjednanou kupní cenu ve výši 29.161,- Kč 
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- spoluvlastnický podíl ve výši 1/112 na pozemku parc. č. 1735 

od: XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydlištěm XXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXX XXX XXXXXXX X XXXXXX, za sjednanou kupní cenu ve výši 3.646,- Kč 

- spoluvlastnický podíl ve výši 3/112 na pozemku parc. č. 1735 

od: společnosti Přírodní park Česká Kanada s.r.o., IČO 260 16 516, se sídlem č.p. 4, 378 82, 

Staré Město pod Landštejnem, za sjednanou kupní cenu ve výši 10.936,- Kč 

- spoluvlastnický podíl ve výši 1/56 na pozemku parc. č. 1735 

od: XXXXX XXXXXXXX, rok narození, XXXX, bydlištěm XXXXXXXXXX XXXXXXX 

XXX XXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX, za sjednanou kupní cenu ve výši 7.291,- 

Kč 

- spoluvlastnický podíl ve výši 2/112 na pozemku parc. č. 1735 

od: XXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydlištěm XXXXXXXXXX XXXXXX 

XXX XXX XXXXXXX X XXXXXX, za sjednanou kupní cenu ve výši 7.291,- Kč 

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

Zdůvodnění odchylek od cen obvyklých je uvedeno v důvodové zprávě. 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 82 
Návrh na uzavření Licenční smlouvy (území SLZA) 
  
Usnesení číslo: 05358/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Licenční smlouvy mezi statutárním městem Ostrava, společností PROJEKTSTUDIO 

EUCZ, s.r.o., se sídlem Opavská 6230/29a, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 27787443 jako 

poskytovatelem a společností RT TORAX, s.r.o., se sídlem Rudná 2378/100, Zábřeh, 700 30 

Ostrava, IČO: 60319305, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 83 
Návrh koupit pozemky v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava a návrh             
na svěření nemovitých věcí příslušnému městskému obvodu 
  
Usnesení číslo: 05359/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, a to: 

- pozemek p.p.č. 657/2 

- pozemek p.p.č. 658 

- pozemek p.p.č. 675 

- pozemek p.p.č. 677 

od vlastníka: 

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

IČO 277 69 143  

za celkovou sjednanou kupní cenu ve výši 1.380.610,- Kč (včetně DPH) 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu. 

Městský obvod Michálkovice se bude podílet na úhradě kupní ceny ve výši 50% z celkové kupní 

ceny, což činí částku 690.305,- Kč (včetně DPH) 

  

2) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovité věci uvedené v bodu 1) 

tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 

písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn  

a doplňků, za podmínky, že nemovité věci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení statutární město 

Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města označilo nemovité věci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 

závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků,          

za podmínky, že nemovité věci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava 

nabude do svého vlastnictví 

  

4) ukládá 
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náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 84 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby 
“Rekonstrukce ÚČOV - Dosazovací nádrže č. 1 - 10” 
  
Usnesení číslo: 05360/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo, ev. č. 2515/2016/OI/VZkÚ ze dne 21.10.2016  

na realizaci stavby Rekonstrukce ÚČOV - Dosazovací nádrže č. 1 - 10, a to 

se zhotovitelem 

STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV spol. s r.o., č.p. 135, Milenov, PSČ 753 61, IČO 

48392570 

dle přílohy č. 3  předloženého materiálu a z důvodů dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 85 
Návrh na navýšení účelové neinvestiční dotace, poskytnuté z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na základě Veřejnoprávní smlouvy             
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. 0259/2020/KP obchodní 
společnosti Černá louka s. r. o., na částečné krytí ztrát způsobených 
COVID-19 
  
Usnesení číslo: 05361/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o navýšení neinvestiční účelové dotace, poskytnuté z rozpočtu statutárního města 

Ostravy na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č.  
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0259/2020/KP ze dne 3. 1. 2020, obchodní společnosti Černá louka s. r. o., se sídlem Černá 

louka 3235, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 26879280, o částku                         

3 900 tis. Kč  na částečné krytí ztrát způsobených COVID- 19 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace č. 0259/2020/KP na částečné krytí provozních a osobních nákladů příjemce dotace v roce 

2020, uzavřené dne 3. 1. 2020 mezi statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 

729 30  Ostrava, IČO 00845451 a společností Černá louka s. r. o., se sídlem Černá louka 3235, 

702 00  Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 26879280, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží účelová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 2020, ORJ 120 o 3 900 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 

na § 2143, pol. 5213, ORJ 221 o 3 900 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na navýšení neinvestiční účelové dotace           

dle bodu 1) a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě dle bodu 2) tohoto usnesení                   

a ke schválení návrh rozpočtového opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 86 
Areál střelnic na ul. Plzeňská - návrh Dodatku č.1 
  
Usnesení číslo: 05362/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2296/2020/OI/VZ ze dne 

9.9.2020 na zpracování investičního záměru pro stavbu  “Areál střelnic na ul. Plzeňská”,                    

mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám.č.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 

a  ADEA projekt, s.r.o., Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava, IČO: 05725666 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 88 
Souhlas s přípravou projektu a podáním žádosti o poskytnutí účelové 
investiční dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu, výzva 78 Energetické úspory v bytových domech III                
pro projekt “Regenerace bytového fondu Mírová Osada - III. Etapa          
ul 8. března” 
  
Usnesení číslo: 05363/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Regenerace bytového fondu Mírová Osada - III. Etapa 8. března” 

pro Integrovaný regionální operační program, výzva 78 - Energetické úspory v bytových 

domech III. Ministerstva pro místní rozvoj ČR dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o účelovou investiční dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu, výzva 78 Energetické úspory v bytových domech III, specifický cíl: 2.5. Snížení 

energetické náročnosti 

v sektoru bydlení, vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pro projekt “Regenerace 

bytového fondu Mírová Osada - III. Etapa 8. března“, dle podmínek vyhlášeného dotačního 

programu a dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

jako nositele projektu o  zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu  a podáním 

žádosti o dotaci včetně všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto  usnesení  v  souladu  

s podmínkami výzvy č. 78 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, v případě, 

že rada městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) 

tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Bc. Richard Vereš, T: 29.11.2020 

 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 

  
4) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

o zajištění financování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 
RM_M 89 
Návrh na záměr města vypůjčit pozemky a části pozemků v k. ú. 
Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 05364/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit 

- pozemky (ve vlastnictví statutárního města Ostravy): 

   - parc. č. 2634/35, os. plocha, jiná plocha, o celkové výměře 4 995 m2, 

   - parc. č. 2634/6, os. plocha, zeleň, o celkové výměře 6 521 m2, 

   - parc. č. 3594/28, os. plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 43 m2, 

všechny v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dále 

- části pozemků (ve vlastnictví statutárního města Ostravy): 

   - parc. č. 2625/2, os. plocha, ostatní komunikace, část o výměře 199,6 m2, 

   - parc. č. 2634/37, os. plocha, jiná plocha, část o výměře 104,6 m2, 

   - parc. č. 2634/43, os. plocha, jiná plocha, část o výměře 113 m2, 

   - parc. č. 2634/8, os. plocha, jiná plocha, část o výměře 94,1 m2, 

   - parc. č. 3594/6, os. plocha, ostatní komunikace, část o výměře 75,5 m2, 

   - parc. č. 3594/9, os. plocha, ostatní komunikace, část o výměře 32,6 m2, 

všechny v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a 

- část místní komunikace IV. třídy (cyklostezky), která se nachází na pozemku parc. č. 3594/28 

a na části pozemku parc. č. 3594/9 o výměře 32,6 m2, která je specifikována v tomto usnesení, 

všechny v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohami č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 

s tím, že si vyhrazuje právo vypůjčit všechny shora uvedené věci společně jako celek, nebo 

kteroukoli z nich jednotlivě, případně i více uvedených věcí, přičemž si vyhrazuje právo tento 

záměr kdykoliv zrušit 
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RM_M 90 
Návrh programu 19. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 11. prosince 2020 
  
Usnesení číslo: 05365/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 19. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v pátek         

11. prosince 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 91 
Návrh “Domovního řádu” a návrh vzorové nájemní smlouvy na pronájem 
bytů dle “Všeobecných podmínek č. 1/2020. 
  
Usnesení číslo: 05366/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
domovní řád pro bytové domy ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené městským 

obvodům, 

v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
vzorové znění nájemních smluv k bytům, jejichž pronájem se řídí “Všeobecnými podmínkami 

na pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřených městským obvodům  

č. 1/2020”” , 

v rozsahu přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 92 
Objednávka opravy výsadeb poničených vandalismem v rámci projektu 
“Izolační zeleň města Ostrava - projekt 04” 
  
Usnesení číslo: 05367/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
38 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na opravu výsadeb poničených vandalismem v rámci projektu “Izolační 

zeleň města Ostrava - projekt 04” pro zhotovitele “Sdružení SIMACEK”, jehož členy jsou          

na základě smlouvy o sdružení osob společnosti: 

společnost SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o., Trnkova 34, 628 00 Brno, IČO 155494470 

a 

společnost ARBOR MORAVIA, s.r.o., Slavíkova 6142/18D, 708 00 Ostrava-Poruba,            

IČO 25383035 

za cenu nejvýše přípustnou 295 887,- Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru strategického rozvoje 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.12.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na uzavření dodatků ke Smlouvám o zápůjčkách, uzavřených       
dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy 
zařazených do Magistrátu města Ostravy a do organizačních složek 
zřízených městem 
  
Usnesení číslo: 05368/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
36 

  
k usnesení č. 1096/ZM1822/17 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem uzavřít dodatky ke Smlouvám o zápůjčkách, uzavřených dle Statutu sociálního fondu 

zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Magistrátu města Ostravy                    

a do organizačních složek zřízených městem, a to se zaměstnanci uvedenými v příloze č.1 tohoto 

materiálu 
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2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

na jeho jednání dne 11.12.2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., T: 11.12.2020 

 vedoucí odboru platového a personálního 

  
 

RM_MZP 2 
Další postup ve věci vymáhání smluvní pokuty ze Smlouvy o dílo 
“Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 05369/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zaslání předžalobní výzvy k plnění aktuálně dlužné částky ke dni 27.11.2020, a to dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu, a to společnosti IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 704/174, 

Černovice, 627 00 Brno, IČO: 25322257, jako vedoucímu účastníku sdružení: „Sdružení            

pro přednádražní prostor Svinov II. etapa“, jehož účastníky jsou společnost IMOS Brno, a.s.,          

se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČO: 25322257 a společnost SDS 

EXMOST spol. s r.o. (t.č. v konkurzu), se sídlem Údolní 413/66, 602 00 Brno, IČO: 49454501 

na straně zhotovitele ze Smlouvy o dílo, ev. č. smlouvy statutárního města Ostravy: 

1661/2011/OER, to vše za podmínky, že nedojde ke dni 27.11.2020 k uhrazení pohledávek 

statutárního města Ostravy za výše uvedeným sdružením v celkové výši 761 950 000,-Kč            

ze smlouvy uvedené výše 

  

2) žádá 

  
Moravskoslezský kraj, se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, jako 

spoluobjednatele ze Smlouvy o dílo, ev. č. smlouvy statutárního města Ostravy: 

1661/2011/OER, o připojení se ke společné výzvě k vyplacení bankovní záruky ve výši           

36 000 000,- Kč, adresované UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem: 

Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, IČO: 64948242, a to dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu, kdy tato žádost bude provedena v souladu s přílohou č. 3 předloženého materiálu, vše 

v souladu s výše uvedenou smlouvou 

  

3) rozhodla 

  
o zaslání výzvy k vyplacení bankovní záruky ve výši 36 000 000,- Kč, adresované UniCredit 

Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem: Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, 
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IČO: 64948242, a to dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky, že se k této výzvě 

připojí Moravskoslezský kraj, se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, jako 

spoluobjednatel ze Smlouvy o dílo, ev. č. smlouvy statutárního města Ostravy: 1661/2011/OER, 

a to dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 
RM_VZ 2 
Vystavení objednávky na nákup 10 ks notebooku HP vůči spol. OVANET 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 05370/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky na nákup 10 ks notebooku 

HP vůči společnosti OVANET a.s., se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava,           

IČO: 25857568 dle důvodové zprávy předloženého materiálu   

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 15.12.2020 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_VZ 3 
VZMR na poskytování služeb technické podpory IS DESA od společností 
ICZ a.s. 
  
Usnesení číslo: 05371/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

podpory se společností ICZ a.s. se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle,   

IČO: 25145444, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 90/90  
  

RM_VZ 4 
Objednávka technické podpory 200 licencí FourJSGenero                
od společnosti VERA, spol. s r. o. 
  
Usnesení číslo: 05372/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření objednávky technické podpory 200 licencí FourJSGenero na období od 1. 1. 2021  

do 31. 12. 2021 za celkovou cenu 216 000,- Kč bez DPH od společnosti VERA, spol. s r. o.,          

IČO: 62587978, se sídlem Lužná 716/2, Vokovice, 160 00 Praha, dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

zabezpečit veškeré úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, T: 08.12.2020 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace v ulici Frýdlantská 
(PD+AD+IČ)” poř. č. 169/2020 
  
Usnesení číslo: 05373/RM1822/78 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektových dokumentací včetně zajištění souvisejících činností v rámci přípravy stavby             

s názvem ”Rekonstrukce kanalizace Frýdlantská”, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,          

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, se společností: 

GePS-Geotechnik, s.r.o. 

se sídlem Starobělská 3214/85, Zábřeh, 700 30 Ostrava 

IČO: 06704778 

za cenu nejvýše přípustnou 880 000,00 Kč bez DPH 

 


