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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 12.11.2019 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

02634/RM1822/39 RM_M 0 Schválení programu 39. schůze rady města konané dne 

12.11.2019 

35 

02635/RM1822/39 RM_M 14 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jany Secové, 

ředitelky Střediska volného času Korunka, p.o.,         

do Švýcarska (St. Gallen) ve dnech 25.- 28.10.2019 

42 

02636/RM1822/39 RM_M 11 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt 

“Podpora volnočasových aktivit seniorů v MOaP v roce 

2020” 

50 

02637/RM1822/39 RM_M 36 Schválení Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace pro projekty “5.1a - Energetické úspory - ZŠO, 

Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36”       

a “5.1b - Energetické úspory - ZŠO, Gebauerova, 

odloučené pracoviště Ibsenova 36” 

50 

02638/RM1822/39 RM_M 12 Zahájení přípravy projektu a podání žádosti o dotaci  

na projekt „Kulturní akce v městském obvodě Stará 

Bělá, konané v roce 2020“ 

50 

02639/RM1822/39 RM_M 46 Souhlas s podáním žádosti o dotaci do Programu: 

Regenerace veřejných prostranství na sídlištích 2019 - 

číslo výzvy: 2/390/2019, financovaný ze Státního fondu 

rozvoje bydlení, pro projekt: “Regenerace sídliště 

Kamenec - 1. etapa” 

50 

02640/RM1822/39 RM_M 17 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše 

Macury, MBA, primátora, a Mgr. Zuzany Bajgarové, 

náměstkyně primátora, do SRN (Mnichov) ve dnech 

06.- 09.10.2019 

35 

02641/RM1822/39 RM_M 20 Souhlas s přijetím dotace z programu Regenerace 

veřejných prostranství na sídlištích pro projekt 

Regenerace sídliště Hrabůvka - 2. etapa, Zeleň Savarin 

50 

02642/RM1822/39 RM_M 13 Ukončení smlouvy o vzájemné součinnosti             

při pronájmu bytů zaměstnancům Městské policie 

Ostrava evidenční číslo 2348/2011/MP 

25 

02643/RM1822/39 RM_M 31 Objednávka na zajištění služeb nezbytných pro výrobu, 

instalaci a deinstalaci areálu SametOVA              

na Masarykově náměstí ve dnech 15. - 18. 11. 2019 

01 

02644/RM1822/39 RM_M 34 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty       

Mgr. Radima Babince, náměstka primátora,           

do Monackého knížectví (Monako) ve dnech        

22.– 24.11.2019 

01 

02645/RM1822/39 RM_M 16 Výjimka z Generelu veřejného osvětlení statutárního 

města Ostravy 

09 

02646/RM1822/39 RM_M 32 Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

Slezskému železničnímu spolku ve výši 20 tis. Kč 

09 

02647/RM1822/39 RM_M 35 Deklarace zájmu Statutárního města Ostravy           

o evropské téma spolupráce StartupCities 

38 
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02648/RM1822/39 RM_M 2 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka 

Pražáka, Ph.D., Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D.,     

a Mgr. Radima Babince, náměstků primátora, do SRN 

(Drážďany) ve dnech 23.–26.10.2019 

29 

02649/RM1822/39 RM_M 6 Návrh koupit pozemek v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, 

obec Ostrava 

08 

02650/RM1822/39 RM_M 7 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě         

do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy   

a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě       

o zřízení věcného břemene se společností GasNet, 

s.r.o., jako budoucím oprávněným a společností Palác 

Slavíkova s.r.o., jako investorem 

08 

02651/RM1822/39 RM_M 8 Návrh na uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a návrh na uzavření 

dohod o zrušení smluv o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

02652/RM1822/39 RM_M 21 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na zřízení 

služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

08 

02653/RM1822/39 RM_M 22 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Vřesina u Bílovce, obec Vřesina 

08 

02654/RM1822/39 RM_M 23 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na část 

pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava      

s příspěvkovou organizací Centrum kultury            

a vzdělávání Moravská Ostrava 

08 

02655/RM1822/39 RM_M 24 Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města s 

uzavřením nájemní smlouvy na část nemovitosti v k. ú. 

Vítkovice, obec Ostrava pro městský obvod Vítkovice 

08 

02656/RM1822/39 RM_M 40 Návrh na souhlas k nájmu staveb v průmyslové zóně 

Ostrava-Mošnov pro společnost OSTRAVA AIRPORT 

MULTIMODAL PARK s.r.o. 

08 

02657/RM1822/39 RM_M 41 Návrh na souhlas vlastníka pozemku s provedením 

stavby v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, pro společnost 

XZB (Europe) s.r.o. 

08 

02658/RM1822/39 RM_M 42 Návrh na uzavření darovacích a licenčních smluv - 

LANDSCAPE festival Ostrava 2019 

08 

02659/RM1822/39 RM_M 43 Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu 

nebytových prostor ev. č. 0971/2003/MJ ze dne           

1. 7. 2003 

08 

02660/RM1822/39 RM_M 44 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a smlouvy           

o nájmu a dodávce elektrické energie 

08 

02661/RM1822/39 RM_M 18 Úprava rozpočtu 
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02662/RM1822/39 RM_M 39 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení 

přezkoumání hospodaření a audit účetní závěrky 

statutárního města Ostravy za roky 2019 a 2020,      

ev. č. 2828/2019/OFR/VZKÚ se „Společností BDO“ 

sjednáno dne 1.10.2019 

07 

02663/RM1822/39 RM_M 10 Žádost o mimořádnou dotaci spolku Sdružení 

sportovních klubů Vítkovice, z.s. 

91 

02664/RM1822/39 RM_M 4 Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací 

neupotřebitelné movité věci svěřené k hospodaření 

právnické osobě Národní divadlo moravskoslezské, 

příspěvková organizace 

42 

02665/RM1822/39 RM_M 15 Uzavření Dodatku č. 1 Dohody o úpravě vzájemných 

práv a povinností vlastníků vodovodů provozně 

souvisejících 

80 

02666/RM1822/39 RM_M 29 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě                     

č. 2498/2018/OŽP/VZKÚ 

80 

02667/RM1822/39 RM_M 3 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo      

a smlouvě příkazní č. 1259/2014/OI/LPO ke stavbě 

“Cyklistické řešení ul. Na Rovince” v k.ú. Hrabová 

05 

02668/RM1822/39 RM_M 19 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo      

z důvodu vzniku méněprací a víceprací v rámci stavby 

“Nová izolace v útulku pro psy v Třebovicích” 

05 

02669/RM1822/39 RM_M 25 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo      

č. 3727/2018/OI/VZKU ze dne 18.12.2018 ke stavbě 

“Rekonstrukce kanalizace v ulici 1. máje u plynojemu 

MAN” v k.ú. Mariánské Hory a k.ú. Moravská Ostrava 

05 

02670/RM1822/39 RM_M 26 Návrh na uzavření “Smlouvy nájemní” v souvislosti   

se stavbou “Dostavba kanalizace v ul. Na Svém” 

zahrnutou do kapitálového rozpočtu statutárního města 

Ostravy 

05 

02671/RM1822/39 RM_M 27 Návrh na uzavření “Smlouvy nájemní” a “Smlouvy     

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” v souvislosti 

se stavbou “Odkanalizování jižní části Svinova” 

zahrnutou do rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

02672/RM1822/39 RM_M 45 Poskytnutí finančních prostředků ve výši 3 000 tis. Kč 

městskému obvodu Třebovice na opravu místní 

komunikace ul. Jindřicha Mošny 

05 

02673/RM1822/39 RM_VZ 3 Návrh na zadání veřejných zakázek malého rozsahu     

a uzavření smluvních vztahů v souvislosti se stavbami 

odboru investičního zahrnutými do kapitálového 

rozpočtu Statutárního města Ostravy pro rok 2019 

05 

02674/RM1822/39 RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu       

a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní        

na zajištění projektových dokumentací a inženýrské 

činnosti “Rekonstrukce VO Ostrava - Zárubek” 

05 

02675/RM1822/39 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Sportovní hala Nová Bělá”,         

poř.č. 203/2019 

05 
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02676/RM1822/39 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Úpravna vody Nová Ves - výměna 

plynových kotlů”, poř. č. 180/2019 

05 

02677/RM1822/39 RM_M 1 Povolení výjimek ze stavebních uzávěr kolem SDD 

“Kutací jáma č. 17”, “Kutací jáma č. 20”, “Albert”     

v k.ú. Hrušov a “Kutací jáma č. 4” v k.ú. Muglinov 

89 

02678/RM1822/39 RM_M 33 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí    

do majetku města 

89 

02679/RM1822/39 RM_VZ 5 Soutěž o návrh “Památník válečných veteránů”,    

poč. č. 60/2019 

89 

02680/RM1822/39 RM_VZ 1 Výměna koberců v objektu TANDEM, MSIC a.s., 

Technologická 373/4, Ostrava Pustkovec 

84 

02681/RM1822/39 RM_VZ 2 Provedení stavebních úprav ve III. NP objektu 

TANDEM v areálu Moravskoslezského inovačního 

centra a.s. v Ostravě Pustkovci 

84 

02682/RM1822/39 RM_M 9 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. 

Výškovice u Ostravy a v k.ú. Zábřeh nad Odrou,    

obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat část 

nemovité věci v k.ú. Bobrovníky, obec Hlučín 

08 

  
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 28 Udělení předchozího souhlasu organizaci PLATO 

Ostrava, p.o., s nabytím movitých věcí 

42 

  RM_M 30 Návrh dodatku č. 7 ke smlouvě č. 0039/2017/MP/LPO 

o poskytování služeb elektronických komunikací 

25 

  RM_M 37 Návrh ceny vodného a stočného pro konečného 

odběratele v průmyslové zóně Mošnov pro rok 2020 

84 

  RM_M 5 Návrh na uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci   

s Ostravskou univerzitou k projektu “SMART 

technologie pro zvyšování kvality života ve městech   

a regionech” 

86 

  RM_M 38 Souhlas s přijetím dotace z Integrovaného regionálního 

operačního programu pro projekt: 1) “Modernizace 

učebny fyziky - chemie”, 2) “Univerzální přírodovědná 

učebna”, 3) “Univerzální přírodovědná učebna při ZŠ 

Chrustova 24, Slezská Ostrava” 

50 
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RM_M 0 
Schválení programu 39. schůze rady města konané dne 12.11.2019 
  
Usnesení číslo: 02634/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 39. schůze rady města konané dne 12.11.2019 

  

 
RM_M 14 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jany Secové, ředitelky 
Střediska volného času Korunka, p.o., do Švýcarska (St. Gallen)       
ve dnech 25.- 28.10.2019 
  
Usnesení číslo: 02635/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 02215/RM1822/33 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jany Secové, ředitelky Střediska volného času 

Korunka, p.o., do Švýcarska (St. Gallen) ve dnech 25.- 28.10.2019  

  

 
RM_M 11 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Podpora 
volnočasových aktivit seniorů v MOaP v roce 2020” 
  
Usnesení číslo: 02636/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy projektu a s podáním žádosti o dotaci na projekt “Podpora volnočasových 

aktivit seniorů v MOaP v roce 2020” v rámci dotačního Programu na podporu zdravého stárnutí 

v Moravskoslezském kraji na rok 2020 vyhlášeného Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, 

28. října 117, 702 18 Ostrava 
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2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením 

žádosti o dotaci a všech jejích příloh dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy 

v rámci Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 18.11.2019 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení   

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.12.2020 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 36 
Schválení Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace         
pro projekty “5.1a - Energetické úspory - ZŠO, Gebauerova, odloučené 
pracoviště Ibsenova 36” a “5.1b - Energetické úspory - ZŠO, 
Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36” 
  
Usnesení číslo: 02637/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 00338/RM1822/7 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí od poskytovatele,             

kterým je Ministerstvo životního prostředí ČR, se sídlem Vršovická 1142/65, 100 10 Praha 10, 

IČO: 00164801, pro projekt “5.1a - Energetické úspory - ZŠO, Gebauerova, odloučené 

pracoviště Ibsenova 36” dle podmínek stanovených v Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu, za podmínky souhlasu zastupitelstva 

města s podmínkami udržitelnosti tohoto projektu stanovenými v části II. čl. 1 a 14 Přílohy č. 1   

k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Podmínky poskytnutí dotace,           

která je nedílnou součástí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedených v příloze 

č. 1 předloženého materiálu 

b) s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí od poskytovatele,             

kterým je Ministerstvo životního prostředí ČR, se sídlem Vršovická 1142/65, 100 10 Praha 10, 

IČO: 00164801, pro projekt “5.1b - Energetické úspory - ZŠO, Gebauerova, odloučené 
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pracoviště Ibsenova 36” dle podmínek stanovených v Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu, za podmínky souhlasu zastupitelstva 

města s podmínkami udržitelnosti tohoto projektu stanovenými v části II. čl. 1 a 14 Přílohy č. 1  

k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Podmínky poskytnutí dotace,           

která je nedílnou součástí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedených v příloze 

č. 2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
se změnou původního předfinancování projektu schváleného usnesením č. 00338/RM1822/7  

ze dne 18.12.2018 pro projekt Energetické úspory - ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště 

Ibsenova 

  

3) schvaluje 

  
financování projektu v celkové výši 23 378 tis. Kč 

- v roce 2020 - na zajištění spolufinancování projektu ve výši 7 433 tis. Kč, 

uvedených v příloze č. 3 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

a) vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu stanovenými v části II. čl. 1 a 14  

Přílohy č. 1 k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Podmínky poskytnutí dotace, 

která je nedílnou součástí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedených v příloze 

č. 1 předloženého materiálu 

b) vyslovit souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu stanovenými v části II. čl. 1 a 14 Přílohy 

č. 1 k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Podmínky poskytnutí dotace,      

která je nedílnou součástí Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace uvedených v příloze 

č. 2 předloženého materiálu 

  

5) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.12.2022 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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6) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.12.2022 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
7) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 11.12.2019 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 12 
Zahájení přípravy projektu a podání žádosti o dotaci na projekt „Kulturní 
akce v městském obvodě Stará Bělá, konané v roce 2020“ 
  
Usnesení číslo: 02638/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci na projekt „Kulturní akce v městském 

obvodě Stará Bělá, konané v roce 2020“,  z dotačního programu „Program podpory aktivit     

v oblasti kultury na rok 2020 (PPA 2020)” vyhlášeného Moravskoslezským krajem,          

IČO: 70890692, se sídlem 28. října 117, Ostrava 

  

2) žádá 

  
městský obvod Stará Bělá 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci a všech 

jejich příloha pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami pro poskytnutí 

dotace v rámci podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2020,         

v případě, že rada městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené         

v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 03.12.2019 

 starosta městského obvodu Stará Bělá 
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3) žádá 

  
městský obvod Stará Bělá 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu  uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: RNDr. Mojmír Krejčíček, T: 31.12.2020 

 starosta městského obvodu Stará Bělá 

  
 

RM_M 46 
Souhlas s podáním žádosti o dotaci do Programu: Regenerace 
veřejných prostranství na sídlištích 2019 - číslo výzvy: 2/390/2019, 
financovaný ze Státního fondu rozvoje bydlení, pro projekt: 
“Regenerace sídliště Kamenec - 1. etapa” 
  
Usnesení číslo: 02639/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy projektu a s podáním žádosti o dotaci pro projekt: “Regenerace sídliště 

Kamenec - 1. etapa” v rámci programu: Regenerace veřejných prostranství na sídlištích 2019 - 

číslo výzvy: 2/390/2019, dle vyhlášených podmínek programu a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

2) 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 vyhlášenými podmínkami programu Státního fondu rozvoje bydlení: Regenerace veřejných 

prostranství na sídlištích 2019 - číslo výzvy: 2/390/2019, v případě, že rada městského obvodu 

rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Richard Vereš, T: 18.12.2019 

 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu v celkové výši   

18 779 tis. Kč (celkové náklady projektu) na zajištění předfinancování projektu v roce 2020    

ve výši 9 800 tis. Kč, přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši         

8 945 tis. Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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4) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektů uvedených v bodě 1) tohoto usnesení   

v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava (rozpočet nositele) dle bodu 

3) tohoto usnesení 

  

 
RM_M 17 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, 
primátora, a Mgr. Zuzany Bajgarové, náměstkyně primátora,           
do SRN (Mnichov) ve dnech 06.- 09.10.2019 
  
Usnesení číslo: 02640/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
35 

  
k usnesení č. 01216/RM1822/20 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, a Mgr. Zuzany 

Bajgarové, náměstkyně primátora, do SRN (Mnichov) ve dnech 06.- 09.10.2019 

  

 
RM_M 20 
Souhlas s přijetím dotace z programu Regenerace veřejných 
prostranství na sídlištích pro projekt Regenerace sídliště Hrabůvka -   
2. etapa, Zeleň Savarin 
  
Usnesení číslo: 02641/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 00755/RM1822/13 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Smlouvy č. 3908110117 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci 

veřejného prostranství na sídlišti, která by měla být uzavřena mezi Statutárním městem Ostrava, 

městským obvodem Ostrava-Jih a poskytovatelem Státním fondem rozvoje bydlení, se sídlem 

Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha, IČO: 70856788, na financování projektu            

“Regenerace sídliště Hrabůvka - 2. etapa, Zeleň Savarin” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s tím, že udržitelnost akce bude 5 let od ukončení její realizace a po tuto dobu  

se nezmění způsob užívání regenerovaného prostranství dle článku III, odst. 3) Smlouvy 

uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.12.2020 

 starosta městského obvodu Ostrava-Jih 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 11.12.2019 

 starosta městského obvodu Ostrava-Jih 

  
5) schvaluje 

  
financování projektu v celkové výši 13 794 tis. Kč 

- v roce 2020: 

na zajištění spolufinancování projektu ve výši 3 897 tis. Kč 

  

6) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění spolufinancování a předfinancování projektu uvedeného v bodě 1) v rámci 

specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.12.2020 

 starosta městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

RM_M 13 
Ukončení smlouvy o vzájemné součinnosti při pronájmu bytů 
zaměstnancům Městské policie Ostrava evidenční číslo 2348/2011/MP 
  
Usnesení číslo: 02642/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
25 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o ukončení smlouvy o vzájemné součinnosti při pronájmu bytů zaměstnancům Městské policie 

Ostrava, ev.č. 2348/2011/MP ze dne 30.08.2011 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo 

náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451 a RPG Byty s.r.o., Gregorova 3/2582, 701 97 Ostrava, 

IČO 27769127  a o výpovědi ze strany statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 31 
Objednávka na zajištění služeb nezbytných pro výrobu, instalaci         
a deinstalaci areálu SametOVA na Masarykově náměstí ve dnech           
15. - 18. 11. 2019 
  
Usnesení číslo: 02643/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na zajištění služeb nezbytných pro výrobu, instalaci a deinstalaci areálu 

SametOVA na Masarykově náměstí ve dnech 15. - 18. 11. 2019 u Národního divadla 

moravskoslezského, p. o., se sídlem Čs. legií 148/14, 701 04  Ostrava - Moravská Ostrava,  

IČO: 00100528 v rozsahu dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

  
vedoucího odboru kancelář primátora 

učiněním všech úkonů potřebných  k zajištění bodu 1) tohoto usnesení a k podpisu objednávky 

dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 13.11.2019 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 34 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Radima Babince, 
náměstka primátora, do Monackého knížectví (Monako) ve dnech       
22. – 24.11.2019 
  
Usnesení číslo: 02644/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
01 
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Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Mgr. Radima Babince, náměstka primátora, do Monackého 

knížectví (Monako) ve dnech 22.– 24.11.2019 za účelem účasti na slavnostním uvedení nového 

seriálu atletických mítinků 

  

2) schvaluje 

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

předpisů 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 10.12.2019 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 16 
Výjimka z Generelu veřejného osvětlení statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02645/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost o projednání výjimky z Generelu veřejného osvětlení statutárního města Ostravy 

  

2) souhlasí 

  
s udělením výjimky z Generelu veřejného osvětlení statutárního města Ostravy dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru dopravy 

informovat o možnosti vypnutí veřejného osvětlení městské obvody a společnost Ostravské 

komunikace, a.s. 
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 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 22.11.2019 

 vedoucí odboru dopravy 

  
 

RM_M 32 
Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Slezskému 
železničnímu spolku ve výši 20 tis. Kč 
  
Usnesení číslo: 02646/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 20 tis. Kč SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU 

SPOLKU,  IČO: 05424089, se sídlem: Ostravská 661/46, Horní Těrlicko, 735 42  Těrlicko,    

na vypravení Mikulášských vlaků 30.11. a 1.12.2019, dle žádosti uvedené v příloze č. 1 

předloženého materiálu 

b) o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

s n í ž í: 

kapitálové výdaje na: 

§ 2212, pol. 6121, ORG 0000000003093, ORJ 0100          o 20 tis. Kč 

z v ý š í : 

běžné výdaje na: 

§ 3319, pol. 5222, ORJ                             ORJ 0100             o 20 tis. Kč    

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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4) rozhodla 

  
neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci ve výši 49 tis. Kč SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU 

SPOLKU na podporu báňských spěšných vlaků po OKR VII, dle přílohy č. 3 předkládaného 

materiálu 

  

 
RM_M 35 
Deklarace zájmu Statutárního města Ostravy o evropské téma 
spolupráce StartupCities 
  
Usnesení číslo: 02647/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s deklarací zájmu Statutárního města Ostravy o evropské téma spolupráce StartupCities 

  

2) schvaluje 

  
podpis dokumentu European StartupCities Declaration (příloha č. 1 předloženého materiálu) 

primátorem Statutárního města Ostravy 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje 

zajistit veškeré úkoly spojené se zajištěním podpisu předloženého dokumentu European 

StartupCities Declaration (příloha č. 1 předloženého materiálu) 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 15.11.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 2 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D.,      
Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D., a Mgr. Radima Babince, náměstků 
primátora, do SRN (Drážďany) ve dnech 23.–26.10.2019 
  
Usnesení číslo: 02648/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
29 

  
k usnesení č. 02366/RM1822/35 
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Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., Mgr. Andrey Hoffmannové, 

Ph.D., a Mgr. Radima Babince, náměstků primátora, do SRN (Drážďany) ve dnech          

23.– 26.10.2019 

  

 
RM_M 6 
Návrh koupit pozemek v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02649/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 2491/ZM1418/37 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem úplatně nabýt nemovitou věc, a to: 

- pozemek parc.č. 1042 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, 

od vlastníka České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,     

Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, IČO 697 97 111 

za sjednanou kupní cenu ve výši 288.000,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, se zdůvodněním výše kupní 

ceny v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovitou věc uvedenou v bodu 

1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 odst.  

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

a doplňků, za podmínky, že nemovitou věc uvedenou v bodu 1) tohoto usnesení statutární město 

Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města označilo nemovitou věc uvedenou v bodu 1) tohoto usnesení, 

jakožto majetek svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 

závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků,      

za podmínky, že nemovitou věc uvedenou v bodu 1) tohoto usnesení statutární město Ostrava 

nabude do svého vlastnictví 
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4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 7 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy a návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o.,   
jako budoucím oprávněným a společností Palác Slavíkova s.r.o.,    
jako investorem 
  
Usnesení číslo: 02650/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním STL plynovodu do části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2001/8 - ostatní plocha, jiná plocha, 

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

Palác Slavíkova s.r.o. 

se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava 

IČO 063 82 177 

dle situačního výkresu, který je přílohou č. 1/3 přeloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

a provozování STL plynovodu  v pozemku parc. č. 2001/8 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. 

Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, s budoucím oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 

se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO 272 95 567 

a 
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Palác Slavíkova s.r.o. 

se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava 

IČO 063 82 177, jako investorem 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 8 
Návrh na uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o budoucí smlouvě        
o zřízení věcného břemene a návrh na uzavření dohod o zrušení smluv  
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům           
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02651/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

břemene evid. č. 2501/2017/MJ ze dne 3. 8. 2017, 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 

  

2) rozhodla 

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

břemene evid. č. 2598/2017/MJ ze dne 21. 8. 2017, s  budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene evid. č. 3103/2017/MJ ze dne 18. 10. 2017, s  budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 
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RM_M 21 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti a návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti 
  
Usnesení číslo: 02652/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

ev. č. 2246/2017/MJ ze dne 10. 7. 2017 

s budoucím oprávněným: 

Bytové družstvo Výstavní 5 a 7 

se sídlem Výstavní 225/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 258 59 803, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

k pozemkům: 

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

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

oba v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

XXXXXXX XXXXXXXá, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXX XXXX, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Vřesina u Bílovce, 
obec Vřesina 
  
Usnesení číslo: 02653/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina,         

a to pozemky: 

- parc.č. 1174/6, 

- parc.č. 1698/14, 

- parc.č. 1698/15, 

- parc.č. 1698/17, 

- parc.č. 1701/4, 

- parc.č. 1701/6, 

- parc.č. 1701/9, 

- parc.č. 1705/6, 

- parc.č. 1717/2, 

- parc.č. 1717/4, 

- parc.č. 1717/5, 

- parc.č. 1717/9, 

- parc.č. 1717/10, 

- parc.č. 1717/11, 

- parc.č. 1717/12, 

- parc.č. 1717/13, 

- parc.č. 1719/7, 

- parc.č. 1719/8, 

- parc.č. 1719/9, 

- parc.č. 1719/10, 

- parc.č. 1719/11, 

- parc.č. 1720/2, 

- parc.č. 1753/199, 

- parc.č. 1760/2, 

- parc.č. 1760/3, 

- parc.č. 2130/27, 

- parc.č. 2130/29, 

- parc.č. 2130/30, 

- parc.č. 2137/2, 

- parc.č. 2137/7, 

- parc.č. 2137/15, 

- parc.č. 2137/19, 

- parc.č. 2137/20, 

- parc.č. 2137/21, 

- parc.č. 2137/24, 

- parc.č. 2137/25, 

- parc.č. 2137/26, 

- parc.č. 2137/28, 

- parc.č. 2137/29, 

- parc.č. 2137/31, 

- parc.č. 2137/36, 

- parc.č. 2137/39, 

- parc.č. 2137/40, 
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- parc.č. 2137/42, 

- parc.č. 2522/1, 

- parc.č. 2522/2, 

- parc.č. 2522/3, 

- parc.č. 2522/4, 

- parc.č. 2522/5, 

- parc.č. 2522/6, 

- parc.č. 2522/7, 

- parc.č. 2522/8, 

- parc.č. 2522/10, 

- parc.č. 2522/11, 

- parc.č. 2522/12, 

- parc.č. 2522/13, 

- parc.č. 2522/14 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo prodat všechny tyto výše 

uvedené nemovité věci nebo kteroukoliv z nich jednotlivě, případně i více uvedených věcí, 

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

zrušit 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 23 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava s příspěvkovou organizací Centrum 
kultury a vzdělávání Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02654/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele 

o uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc. 

č. 436, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 71,50 m2 v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava (Masarykovo náměstí) 

 

s 
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Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace 

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

IČO: 689 17 066 

za účelem umístění a provozování zábavné atrakce typu “Ruského kola” v rámci pořádání 

společensko - kulturní akce “Ostravské vánoce 2019”, na dobu určitou 29 dnů, tj. od 26. 11. 2019 

do 24. 12. 2019, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 24 
Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města s uzavřením nájemní 
smlouvy na část nemovitosti v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava pro městský 
obvod Vítkovice 
  
Usnesení číslo: 02655/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro městský obvod Vítkovice, se sídlem: Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava 

předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 348/9, zahrada,       

o výměře 42,80 m2 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava (ul. Zengrova), za účelem využití části 

pozemku jako zahrada, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou jeden rok, a to vždy k 1. říjnu 

kalendářního roku, v souladu s ustanovením čl. 7, odst. (9) písmene u) bodu 2 Obecně závazné 

vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

 
RM_M 40 
Návrh na souhlas k nájmu staveb v průmyslové zóně Ostrava-Mošnov 
pro společnost OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02656/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s nájmem stavby části haly SO 02  a souvisejících zpevněných ploch budovaných v rámci      

I. etapy výstavby multimodálního centra na území průmyslové zóny Ostrava - Mošnov        

pod názvem “Ostrava Airport Multimodal Park” za účelem skladování a manipulace se zbožím 

pro společnost: 

- Hyundai Glovis Czech Republic s.r.o., se sídlem tř. T. G. Masaryka 1108, Frýdek,  738 01 

Frýdek - Místek, IČO: 278 05 450, 
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dle situačního snímku pod označením “UNIT F” v příloze č. 1 o celkové výměře 10.425 m2 

pro společnost: 

OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o. 

28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 

IČO: 289 38 186 

  

 
RM_M 41 
Návrh na souhlas vlastníka pozemku s provedením stavby v k.ú. 
Mošnov, obec Mošnov, pro společnost XZB (Europe) s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02657/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

předpisů, s umístěním stavby: 

Výrobní a skladová hala XZB, objekt SO 06 Napojení na veřejnou komunikaci  

umístěné na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- p.p.č. 813/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p.p.č. 822/47 – ostatní plocha, jiná plocha 

- p.p.č. 822/84 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

vše v  k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

dle situačního výkresu z projektové dokumentace, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 42 
Návrh na uzavření darovacích a licenčních smluv - LANDSCAPE festival 
Ostrava 2019 
  
Usnesení číslo: 02658/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně obdarovaného o uzavření Darovací smlouvy na movitou věc v rámci LANDSCAPE 

festivalu Ostrava 2019 
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s dárcem MÓD architekti s.r.o., se sídlem Koněvova 1107/54, 130 00 Praha, IČO 071 75 418 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně nabyvatele o uzavření Licenční smlouvy k movité věci v rámci LANDSCAPE 

festivalu Ostrava 2019 

s poskytovatelem MÓD architekti s.r.o., se sídlem Koněvova 1107/54, 130 00 Praha,           

IČO 071 75 418 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně obdarovaného o uzavření Darovací smlouvy na movitou věc v rámci LANDSCAPE 

festivalu Ostrava 2019 

s dárcem Jan Waldhauser, se sídlem U pošty 1098/6, 780 00 Praha, IČO 008 45 451 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně nabyvatele o uzavření Licenční smlouvy k movité věci v rámci LANDSCAPE 

festivalu Ostrava 2019 

s autorem Jan Waldhauser, se sídlem U pošty 1098/6, 780 00 Praha, IČO 008 45 451 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
na straně nabyvatele o uzavření Licenční smlouvy k uměleckému dílu v rámci LANDSCAPE 

festivalu Ostrava 2019 

s autorem Tomáš Vrána, datum narození XX XXX XXXX, se sídlem Bezručovo nám. 2, 746 01 

Opava, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
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6) rozhodla 

  
na straně nabyvatele o uzavření Licenční smlouvy k uměleckému dílu v rámci LANDSCAPE 

festivalu Ostrava 2019 

s autorem Benedikt Tolar, se sídlem Manětín 144, 331 62 Manětín, IČO 655 38 536 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
na straně nabyvatele o uzavření Licenční smlouvy k uměleckému dílu v rámci LANDSCAPE 

festivalu Ostrava 2019 

s autorem Jakub Černý, datum narození XX XX XXXXX, se sídlem Česká 779/III., 392 01 

Soběslav 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 43 
Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 
ev. č. 0971/2003/MJ ze dne 1. 7. 2003 
  
Usnesení číslo: 02659/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ev. č. 0971/2003/M ze dne     

1. 7. 2003, ve znění dodatků č. 1 - č. 3 

s Janem Tomickým 

podnikajícím pod obchodním názvem Jan Tomický T.K.L. 

bytem a místem podnikání Lumírova 487/7, 700 30 Ostrava-Výškovice 

IČO: 622 73 094 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 44 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a smlouvy o nájmu a dodávce 
elektrické energie 
  
Usnesení číslo: 02660/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

 1) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava,       

obec Ostrava, a to: 

- část parc. č. 436 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 810 m2 

- parc. č. 437 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 286 m2 

- parc. č. 442/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 273 m2
 

s vypůjčitelem 

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

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

IČO 253 85 691 

za účelem záboru veřejné zeleně k pořádání akce “Vánoční kluziště!!!” 

v období od 18. 11. 2019 do 17. 1. 2020 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít smlouvu o nájmu a dodávce elektrické energie 

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. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 02661/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč městskému obvodu Pustkovec           

na spolufinancování vybavení nové hasičské zbrojnice 
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2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- neinvestiční přijaté transfery ze SR 

(A.1.)na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 35015 o 909 tis. Kč 

                             ÚZ 35019 o 24 tis. Kč 

(A.2.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 104513013 o 3 897 tis. Kč 

                                                ÚZ 104113013 o 459 tis. Kč 

 (C.6.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 13011 o 3 379 tis. Kč 

- běžné výdaje 

(A.2.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5133, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 5 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 118000000 o 1 tis. Kč 

                                            pol. 5137, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 5 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 118000000 o 1 tis. Kč 

                                            pol. 5167, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 12 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 2 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 118000000 o 1 tis. Kč 

                                            pol. 5169, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 5 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 118000000 o 1 tis. Kč 

                                            pol. 5175, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 6 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 118000000 o 1 tis. Kč 

                                            pol. 5909, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 3 076 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 360 tis. Kč 

          na ORJ 130, § 4349, pol. 5137, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 39 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 5 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 118000000 o 3 tis. Kč 

          na ORJ 135, § 4349, pol. 5011, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 510 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 60 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 118000000 o 30 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 51 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 6 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 118000000 o 3 tis. Kč              

                                            pol. 5031, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 128 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 15 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 118000000 o 8 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 51 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 6 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104107606, org. 118000000 o 3 tis. Kč 

                                            pol. 5424, ÚZ 104513013, org. 118000000 o 9 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 118000000 o 1 tis. Kč 
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                                                             ÚZ 104107606, org. 118000000 o 1 tis. Kč 

na § 3521, pol. 5339, ÚZ 7117, ORJ 221 o 20 tis. Kč (C.2.) 

na § 3635, pol. 5169, ORJ 210 o 4 tis. Kč (C.4.) 

na § 4339, pol. 5169, ÚZ 13010, ORJ 180 o 240 tis. Kč (C.6.) 

(C.7.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5424 o 300 tis. Kč 

                                            pol. 5132 o 30 tis. Kč 

                                            pol. 5134 o 300 tis. Kč 

                                            pol. 5137 o 350 tis. Kč 

                                            pol. 5139 o 500 tis. Kč 

                                            pol. 5151 o 80 tis. Kč 

                                            pol. 5167 o 170 tis. Kč 

                                            pol. 5169 o 2 500 tis. Kč 

                                            pol. 5171 o 700 tis. Kč                     

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 5522, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8120 o 3 229 tis. Kč 

                   § 3699, pol. 6121, org. 8216 o 500 tis. Kč 

                   § 2321, pol. 6121, org. 7326 o 10 tis. Kč 

na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170 o 137 tis. Kč (C.3.) 

(C.7.) na ORJ 270, § 5311, pol. 6111 o 150 tis. Kč 

                                            pol. 6122 o 225 tis. Kč 

                                            pol. 6125 o 170 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 

(A.1.) na ORJ 170, § 3592, pol. 5336, ÚZ 35015, org. 4241 o 909 tis. Kč 

                                      ÚZ 35019, org. 4241 o 24 tis. Kč         

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6402, ORJ 120, org. 521 o 10 tis. Kč (C.5.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 509 o 500 tis. Kč (E.2.) 

z v y š u j e 

- financování 

(C.6.) na ORJ 120, pol. 8115 o 199 tis. Kč                             

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 2 065 tis. Kč (E.1.) 

                                                                  o 4 825 tis. Kč (E.2) 

snižují se 

- neinvestiční přijaté transfery ze SR 

(C.6.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 13011 o 199 tis. Kč              

- ostatní příjmy z FV předchozích let 

na § 6402, pol. 2222, ÚZ 13011, ORJ 120 o 3 379 tis. Kč (C.6.) 

- běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7606, ORJ 180 o 53 tis. Kč (A.2.) 
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na § 3900, pol. 5339, ÚZ 7117, ORJ 221 o 20 tis. Kč (C.2.) 

na § 3635, pol. 5166, ORJ 210 o 4 tis. Kč (C.4.) 

(C.6.) na ORJ 130, § 4339, pol. 5136, ÚZ 13010 o 15 tis. Kč 

                                            pol. 5137, ÚZ 13010 o 10 tis. Kč 

                                            pol. 5167, ÚZ 13010 o 10 tis. Kč 

                                            pol. 5173, ÚZ 13010 o 10 tis. Kč 

          na ORJ 133, § 4339, pol. 5137, ÚZ 13010 o 30 tis. Kč 

          na ORJ 135, § 4339, pol. 5021, ÚZ 13010 o 40 tis. Kč 

          na ORJ 180, § 4339, pol. 5164, ÚZ 13010 o 20 tis. Kč 

                                            pol. 5166, ÚZ 13010 o 40 tis. Kč 

                                            pol. 5167, ÚZ 13010 o 20 tis. Kč 

                                            pol. 5175, ÚZ 13010 o 5 tis. Kč 

                                            pol. 5499, ÚZ 13010 o 40 tis. Kč 

(C.7.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5011 o 2 800 tis. Kč 

                                            pol. 5031 o 2 375 tis. Kč 

                                            pol. 5154 o 200 tis. Kč 

                                            pol. 5162 o 100 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 5522, pol. 6121, ÚZ 95, org. 8201 o 3 229 tis. Kč 

                   § 3312, pol. 6121, org. 8230 o 500 tis. Kč 

                   § 2321, pol. 6121, org. 7231 o 10 tis. Kč 

- investiční transfery 

na § 3522, pol. 6351, ÚZ 1070, ORJ 170, org. 4241 o 137 tis. Kč (C.3.) 

           

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6402, ORJ 120, org. 504 o 2 tis. Kč (C.6.) 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 602 o 2 065 tis. Kč (E.1.) 

                                                                   org. 620 o 4 825 tis. Kč (E.2.) 

s n i ž u j e 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 500 tis. Kč (E.2.) 

- financování 

na pol. 8115, ORJ 120 o 12 tis. Kč (C.6.) 

Městský obvod Pustkovec (E.2.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 509 o 500 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § 55xx, pol. 5xxx, ÚZ 6330 o 500 tis. Kč 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (E.1.) 

- sníží převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 602 o 2 065 tis. Kč 

- sníží kapitálové výdaje 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 02xxxxx000000 o 2 065 tis. Kč 
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Městský obvod Polanka nad Odrou (E.2.) 

- sníží převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 620 o 4 825 tis. Kč 

- sníží kapitálové výdaje 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 20xxxxx000000 o 4 825 tis. Kč 

Městský obvod Hrabová (C.5.) 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6402, org. 521 o 10 tis. Kč 

- zvýší financování na pol. 8115 o 10 tis. Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (C.5.) 

- sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6402, org. 504 o 2 tis. Kč 

- zvýší financování na pol. 8115 o 2 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.11.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 39 
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení přezkoumání 
hospodaření a audit účetní závěrky statutárního města Ostravy za roky 
2019 a 2020, ev. č. 2828/2019/OFR/VZKÚ se „Společností BDO“ sjednáno 
dne 1.10.2019 
  
Usnesení číslo: 02662/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to ke smlouvě o provedení 

přezkoumání hospodaření a audit účetní závěrky statutárního města Ostravy za roky 2019       

a 2020, ev. č. 2828/2019/OFR/VZKÚ sjednáno dne 1.10.2019 mezi statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a se „Společností BDO“, která byla tvořena 

společnostmi BDO CA s.r.o., Marie Steyskalové 315/14, Žabovřesky, 616 00 Brno,           

IČO: 25535269 a BDO Audit s.r.o., Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 45314381, 

které společně vystupovaly jako konsorcium osob na základě smlouvy o konsorciu ze dne 

18.6.2019 
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RM_M 10 
Žádost o mimořádnou dotaci spolku Sdružení sportovních klubů 
Vítkovice, z.s. 
  
Usnesení číslo: 02663/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 35 tis. Kč spolku Sdružení sportovních klubů Vítkovice, 

z.s., IČO: 00534544, se sídlem Závodní 2891/86, 703 00 Ostrava 3 na realizaci 

projektu ”Publikace 95 let atletiky” 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 neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7104, ORJ 161 o 35 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 35 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.11.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 4 
Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací neupotřebitelné 
movité věci svěřené k hospodaření právnické osobě Národní divadlo 
moravskoslezské, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 02664/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
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1) uděluje 

  
předchozí souhlas  s vyřazením a likvidací neupotřebitelné movité věci statutárního města 

Ostravy, která byla předána k hospodaření právnické osobě Národní divadlo moravskoslezské, 

příspěvková organizace, se sídlem ul. Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava-Moravská Ostrava,  

IČO: 00100528, v pořizovací hodnotě 41 640,- Kč dle přílohy č. 1, č. 2 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
členy likvidační komise 

k likvidaci neupotřebitelné movité věci dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedení likvidace neupotřebitelné movité věci dle přílohy č. 1 a důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 29.11.2019 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 15 
Uzavření Dodatku č. 1 Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností 
vlastníků vodovodů provozně souvisejících 
  
Usnesení číslo: 02665/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně statutárního města Ostravy uzavřít Dodatek č. 1 Dohody o úpravě vzájemných práv    

a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících ze dne 23. 6. 2017 s právním subjektem 

Severomoravské vodovody a kanalizace a.s., IČO: 45193665, se sídlem 28. října 1235/169,  

709 00 Ostrava  

  

 
RM_M 29 
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 2498/2018/OŽP/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 02666/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
80 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně statutárního města Ostravy uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2498/2018/OŽP/VZKÚ 

s právním subjektem MIRPAL, spol. s r.o., IČO: 47671408, se sídlem Flemingova 2848/2,   

733 01 Karviná - Hranice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 3 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 
1259/2014/OI/LPO ke stavbě “Cyklistické řešení ul. Na Rovince” v k.ú. 
Hrabová 
  
Usnesení číslo: 02667/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1259/2014/OI/LPO ze dne 

20.5.2014 se společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 

100/94, 186 00 Praha 8, IČO: 45797170, na aktualizaci dokumentace pro stavební povolení    

pro stavbu “Cyklistické řešení ul. Na Rovince” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 19 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku 
méněprací a víceprací v rámci stavby “Nová izolace v útulku pro psy       
v Třebovicích” 
  
Usnesení číslo: 02668/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1599/2019/OI/VZKÚ se zhotovitelem INTOZA s.r.o., 

IČO: 25873261, Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00 Ostrava, z důvodu vzniku méněprací       

a víceprací v rámci stavby “Nová izolace v útulku pro psy v Třebovicích”, kterým se upravuje 

předmět a cena díla, dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 25 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3727/2018/OI/VZKU 
ze dne 18.12.2018 ke stavbě “Rekonstrukce kanalizace v ulici 1. máje          
u plynojemu MAN” v k.ú. Mariánské Hory a k.ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02669/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3727/2018/OI/VZKÚ ze dne 18.12.2018              

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

a společností HYDROSPOR spol. s r.o., Úprkova 966/3, Přívoz, 702 00 Ostrava, 

IČO: 47666374 na realizaci stavby  “Rekonstrukce kanalizace v ulici 1. máje u plynojemu 

MAN” dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 26 
Návrh na uzavření “Smlouvy nájemní” v souvislosti se stavbou 
“Dostavba kanalizace v ul. Na Svém” zahrnutou do kapitálového 
rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02670/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu nájemní” v souvislosti se stavbou “Dostavba kanalizace v ul. Na Svém” mezi 

pronajímatelem XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX a nájemcem statutárním městem 

Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 27 
Návrh na uzavření “Smlouvy nájemní” a “Smlouvy o smlouvě budoucí  
o zřízení služebnosti” v souvislosti se stavbou “Odkanalizování jižní 
části Svinova” zahrnutou do rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02671/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu nájemní” v souvislosti se stavbou “Odkanalizování jižní části Svinova” mezi 

pronajímatelem STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, Svinov, 721 00 

Ostrava, IČO: 27810984 

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

IČO: 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti”v souvislosti se stavbou 

“Odkanalizování jižní části Svinova” mezi budoucím povinným STAVEBNÍ SPOLEČNOST 

ŠURÍK s.r.o., Navrátilova 668/12, Svinov, 721 00 Ostrava, IČO: 27810984 

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

Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 45 
Poskytnutí finančních prostředků ve výši 3 000 tis. Kč městskému 
obvodu Třebovice na opravu místní komunikace ul. Jindřicha Mošny 
  
Usnesení číslo: 02672/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků ve výši 3 000 tis. Kč městskému obvodu Třebovice        

na spolufinancování opravy místní komunikace ul. Jindřicha Mošny 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření kterým se 

zvyšují 

- převody mezi statutárním městem a městským obvodem 

na § 6330.pol. 5347, ÚZ 93, ORJ 120, org. 523 o 3 000 tis. Kč 

snižují se 

- kapitálové výdaje ORJ 230 



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 37/43  
  

na § 3639, pol. 6121, org 8207 o 1 000 tis. Kč 

na § 3741, pol. 6121, org 5014 o 2 000 tis. Kč 

Městský obvod Třebovice 

zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93, org. 523 o 3 000 tis. Kč 

zvyšují se běžné výdaje na akci Oprava MK ul. Jindřicha Mošny 

na § 221x, pol. 5xxx, ÚZ 93                 o  3 000 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.11.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_VZ 3 
Návrh na zadání veřejných zakázek malého rozsahu a uzavření 
smluvních vztahů v souvislosti se stavbami odboru investičního 
zahrnutými do kapitálového rozpočtu Statutárního města Ostravy        
pro rok 2019 
  
Usnesení číslo: 02673/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy o dílo v souvislosti se stavbou 

ORG 6321 Základní škola Svinov, Bílovecká u., se společností VAE THERM, spol. s r.o., 

Kulturní 1785, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 61973815, za cenu nejvýše přípustnou 

279.800,-  Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy příkazní v souvislosti se stavbou 

ORG 6027 Areál Zábřeh - energie - rekonstrukce venkovního osvětlení se společností PTD 

Muchová, s.r.o., se sídlem: Olešní 313/14, 712 00 Ostrava, IČO: 27767931 za cenu nejvýše 

přípustnou 165.000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_VZ 4 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy    
o dílo a smlouvy příkazní na zajištění projektových dokumentací        
a inženýrské činnosti “Rekonstrukce VO Ostrava - Zárubek” 
  
Usnesení číslo: 02674/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní       

na zajištění projektových dokumentací a výkon inženýrské činnosti pro připravovanou 

stavbu ”Rekonstrukce VO Ostrava - Zárubek” v městském obvodu Slezská Ostrava, za cenu 

nejvýše přípustnou 266 000,- Kč bez DPH se společností PTD Muchová, s.r.o. IČO: 27767931, 

se sídlem Olešní 313/14, 712 00 Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Sportovní hala Nová Bělá”, poř.č. 203/2019 
  
Usnesení číslo: 02675/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci stavby “Sportovní 

hala Nová Bělá” v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové:  

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. Jan Šrámek - odbor investiční 

4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

5. Mgr. Eva Burdová - odbor legislativní a právní 

náhradníci:    

1. Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. - náměstkyně primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 
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3. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 

4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.04.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy  

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.04.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Úpravna vody Nová Ves - výměna plynových kotlů”, 
poř. č. 180/2019 
  
Usnesení číslo: 02676/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 

“Úpravna vody Nová Ves - výměna plynových kotlů” v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

HydroIdea s.r.o. 

se sídlem: Lešetínská 676/68, 719 00 Ostrava 

IČO: 02929368 

za cenu nejvýše přípustnou 1.498.574,- Kč bez DPH 
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RM_M 1 
Povolení výjimek ze stavebních uzávěr kolem SDD “Kutací jáma č. 17”, 
“Kutací jáma č. 20”, “Albert” v k.ú. Hrušov a “Kutací jáma č. 4” v k.ú. 
Muglinov 
  
Usnesení číslo: 02677/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o povolení výjimek ze zákazu stavební činnosti ve stavebních uzávěrách stanovených územním 

rozhodnutím č. 116/07-změna vydaným dne 13.06.2007 pod č.j. Správ/ÚSŘ/3185-2/06/Chu-R 

pro území vymezené bezpečnostním pásmem starého důlního díla “Kutací jáma č. 17”, územním 

rozhodnutím č. 79/03 vydaným dne 11.06.2003 pod č.j. Správ/ÚSŘ/4960/02/Pa pro území 

vymezené bezpečnostním pásmem starého důlního díla “Kutací jáma č. 20” a územním 

rozhodnutím č. 11/97 vydaným dne 15.01.1997 pod č.j. Výst/ÚSŘ/4497/6/96 pro území 

vymezené obdélníkem (cca 32 x 27 m) v oblasti bezpečnostního pásma starého důlního díla 

“Albert”, vše v k.ú. Hrušov, a to za účelem umístění a realizace částí stavby “Rozvojová zóna 

Ostrava-Hrušov” zasahující do stavebních uzávěr dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

rozhodnutím č. 41/07-změna vydaným dne 20.03.2007 pod č.j. Správ/ÚSŘ/1921-3/06/Chu-R 

pro území vymezené bezpečnostním pásmem starého důlního díla “Kutací jáma   č. 4” v k.ú. 

Muglinov, a to za účelem umístění a realizace části stavby “Ostrava-Muglinov, Hladnovská 259, 

DTS, NN” zasahující do stavební uzávěry dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 33 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 02678/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (3), písm. c) obecně závazné vyhlášky města 

Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k nabytí: 

• pozemku parc.č. 1969 v k. ú. Hošťálkovice, pro městský obvod Hošťálkovice, 

• částí pozemků parc.č. 104/1 a parc.č. 107 vše v k. ú. Krásné Pole, pro městský obvod Krásné 

Pole, za podmínky, že výkup bude hrazen z finančních prostředků městského obvodu Krásné 

Pole 
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• části pozemku parc.č. 3185/1, nově označena dle geometrického plánu č. 3430-52a/2019       

jako pozemek parc.č. 3185/28 v k. ú. Polanka nad Odrou, pro městský obvod Polanka nad Odrou 

  

 
RM_VZ 5 
Soutěž o návrh “Památník válečných veteránů”, poč. č. 60/2019 
  
Usnesení číslo: 02679/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
89 

  
k usnesení č. 01624/RM1822/25 
  
Rada města 

  
1) zrušuje 

  
soutěž o návrh na řešení projektu “Památník válečných veteránů” dle ust. § 149 odst. 4 zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a bodu 9.12.2 

soutěžních podmínek, z důvodu uvedeném v předloženém materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o odškodnění účastníků soutěže o návrh ve výši podílu celkové částky na ceny, odměny          

a náhrady výloh v soutěži stanovené soutěžními podmínkami dle předloženého materiálu 

  

3) pověřuje 

  
útvar hlavního architekta a stavebního řádu přípravou podkladů pro vyhlášení nové soutěže     

o návrh na řešení “Památníku válečných veteránů” dle doporučení poroty 

  

 
RM_VZ 1 
Výměna koberců v objektu TANDEM, MSIC a.s., Technologická 373/4, 
Ostrava Pustkovec 
  
Usnesení číslo: 02680/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Zdeněk Podlesný, Ostrava Poruba,       

Dvorní 756/9  IČO: 12469114 za cenu nejvýše přípustnou 284.848,- Kč bez DPH 
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2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 30.11.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 2 
Provedení stavebních úprav ve III. NP objektu TANDEM v areálu 
Moravskoslezského inovačního centra a.s. v Ostravě Pustkovci 
  
Usnesení číslo: 02681/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Martin Krejčiřík, Padlých hrdinů 430/18a,        

736 01  Havířov,  IČO: 48818941 na provedení  stavebních úprav ve III. NP objektu TANDEM 

v areálu Moravskoslezského inovačního centra a.s. v Ostravě Pustkovci, a to za cenu nejvýše 

přípustnou ve výši 290 498,--  Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 13.11.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 9 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Výškovice u Ostravy 
a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh na záměr města 
neprodat část nemovité věci v k.ú. Bobrovníky, obec Hlučín 
  
Usnesení číslo: 02682/RM1822/39 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 
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směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě  
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část pozemku parc.č. 740/78, díl a  o výměře 78 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava,  

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu, sloučenou           

dle geometrického plánu č. 1217-542/2019, vyhotoveného pro k.ú. Výškovice u Ostravy, do 

pozemku parc.č. 740/60  

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku p.p.č. 1149/5  o výměře 8 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,           

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu, oddělenou               

dle geometrického plánu č. 3553-63/2019, vyhotoveného pro k.ú. Zábřeh nad Odrou a nově 

označenou jako pozemek p.p.č. 1149/15 

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

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

 


