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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 29.10.2019 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

02484/RM1822/37 RM_M 0 Schválení programu 37. schůze rady města konané 

dne 29.10.2019 

35 

02485/RM1822/37 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

28 

02486/RM1822/37 RM_M 31 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana Jiřího 

Nekvasila, ředitele Národního divadla 

moravskoslezského, p.o., do Soulu (Jižní Korea)    

ve dnech 07.-10.10.2019 

42 

02487/RM1822/37 RM_M 32 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana Jiřího 

Nekvasila, ředitele Národního divadla 

moravskoslezského, p.o., do Norska (Oslo)          

ve dnech 03.-06.10.2019 

42 

02488/RM1822/37 RM_M 35 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci              

v rámci Programu na podporu poskytování 

sociálních služeb pro rok 2020 financovaný                  

z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu 

50 

02489/RM1822/37 RM_M 61 Příprava projektu Regenerace sídliště – revitalizace 

ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě – I. etapa 

v rámci programu Regenerace veřejných 

prostranství na sídlištích vyhlášeného Státním 

fondem rozvoje bydlení 

50 

02490/RM1822/37 RM_M 62 Změna usnesení o podání žádostí o dotaci                

z Integrovaného regionálního operačního 

programu pro projekty “Modernizace učebny 

fyziky-chemie”; “Univerzální přírodovědná 

učebna při ZŠ Chrustova 24, Slezská Ostrava”           

a “Univerzální přírodovědná učebna” 

50 

02491/RM1822/37 RM_M 74 Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy                

o financování mikroprojektu “Senioři poznávají 

Ostravu a Ratiboř” z Fondu mikroprojektů 

2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci programu 

Interreg V-A Česká republika - Polsko 

50 

02492/RM1822/37 RM_M 75 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci              

pro projekt “Společenská místnost a vybavení 

odlehčovací služby Gajdošova 39b” 

50 

02493/RM1822/37 RM_M 76 Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy                

o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku  

z Fondu malých projektů pro projekty “Spoznajme 

sa navzájom” a “Se seniory od Ostravy po Čadcu” 

v rámci programu Interreg V-A Slovenská 

republika - Česká republika 

50 

02494/RM1822/37 RM_M 4 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc 

září 2019 
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02495/RM1822/37 RM_M 60 Navýšení členského příspěvku statutárního města 

Ostravy v Euroregionu Silesia na rok 2020                

z 1 Kč/obyv. na 1,25 Kč/obyv. 

01 

02496/RM1822/37 RM_M 13 Návrh na personální změny v komisích rady města 28 

02497/RM1822/37 RM_M 59 Návrh termínů konání schůzí rady města a zasedání 

zastupitelstva města na 1. pololetí 2020 

28 

02498/RM1822/37 RM_M 71 Návrh programu 10. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat dne 13. listopadu 2019 

28 

02499/RM1822/37 RM_M 38 Souhlas s Dodatkem č. 1 k Dohodě o partnerské 

spolupráci na realizaci projektu CLAIRO 

38 

02500/RM1822/37 RM_M 57 ITI ostravské aglomerace - výzva k předkládání 

projektových záměrů 

38 

02501/RM1822/37 RM_M 58 Zapojení do projektu “Udržitelnost a mobilita            

v městském prostoru: Kdo jsou uživatelé sdílených 

kol v Ostravě a dalších městech                          

v Moravskoslezském kraji? Analýza vývoje           

a potenciálu služeb sdílených kol v regionu” 

38 

02502/RM1822/37 RM_M 77 Návrh na zajištění služeb na mezinárodním 

veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí 

MIPIM ve francouzském Cannes ve dnech 

10.-13.3.2020 

38 

02503/RM1822/37 RM_VZ 13 Projekt “Zvýšení propustnosti křižovatek                 

v Ostravě” - smlouva příkazní s Dopravní fakultou 

ČVUT Praha a návrh změn v zadávací 

dokumentaci projektu s předpokládanou podporou 

z Operačního programu Doprava 

38 

02504/RM1822/37 RM_M 8 Plán zimní údržby místních komunikací na období 

od 1.11.2019 do 31.3.2020, zpracovaný 

Ostravskými komunikacemi, a.s. a připravenost 

Dopravního podniku Ostrava, a.s. na zimní období 

v roce 2019/2020 

09 

02505/RM1822/37 RM_M 39 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3328/2018/OD 

ze dne 11.10.2018 na prodloužení termínu plnění 

položky dle čl. VI. ods. 1.1.b oprav Centra 

bezpečné jízdy zájmového sdružení právnických 

osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! 

09 

02506/RM1822/37 RM_M 72 Nařízení města č. ../2019, 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 

02507/RM1822/37 RM_VZ 11 Parkovací plochy pod mostní estakádou Bazaly 
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02508/RM1822/37 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Zvýšení propustnosti křižovatek 

- Zadavatelská činnost”, poř. č. 193/2019 

09 

02509/RM1822/37 RM_VZ 2 Smlouva o centralizovaném zadávání - mobilní 

telekomunikační služby pro SMO a městské 

organizace 

90 

02510/RM1822/37 RM_M 1 Návrh na záměr pronájmu pozemků                           

u vodohospodářských staveb ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

08 

02511/RM1822/37 RM_M 2 Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. 

Muglinov a návrh na záměr města prodat nemovité 

věci v k.ú. Hrušov a v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

08 

02512/RM1822/37 RM_M 3 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Stará Bělá, návrh na záměr města neprodat 

nemovité věci v k.ú. Hrabová a v k. ú. Stará Plesná, 

vše obec Ostrava 

08 

02513/RM1822/37 RM_M 6 Uznání vydržení vlastnického práva k nemovité 

věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava - 

odvolání proti rozhodnutí ZM 

08 

02514/RM1822/37 RM_M 11 Návrh koupit pozemky v k.ú. Hrabová, obec 

Ostrava 

08 

02515/RM1822/37 RM_M 19 Návrh na záměr pronájmu částí užitného prostoru 

pro ukládání inženýrských sítí v kolektorech          

ve vlastnictví SMO a ve správě OK a.s. 

08 

02516/RM1822/37 RM_M 22 Návrh na záměr města neprodat pozemky k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

02517/RM1822/37 RM_M 23 Návrh na záměr města prodat/neprodat nemovité 

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

vše obec Ostrava 

08 

02518/RM1822/37 RM_M 24 Návrh přijmout darem pozemek parc.č. 3569 v k.ú. 

Stará Bělá, obec Ostrava, návrh svěřit pozemek 

městskému obvodu Stará Bělá 

08 

02519/RM1822/37 RM_M 25 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz - revitalizace zahrady 

areálu Armády spásy v Ostravě 

08 

02520/RM1822/37 RM_M 26 Návrh na předání movitých věcí k hospodaření 

dodatkem č. 6 ke zřizovací listině právnické osoby 

Firemní školka města Ostravy, příspěvková 

organizace 

08 

02521/RM1822/37 RM_M 27 Návrh na odejmutí vodního a sportovního areálu 

městskému obvodu Ostrava-Jih a odejmutí 

pozemku na ul. Zámecká městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

08 

02522/RM1822/37 RM_M 28 Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovitých 

věcí svěřených městskému obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz 
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02523/RM1822/37 RM_M 29 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti     

a smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy,             

pro Správu železniční dopravní cesty, s.o. a ČEZ 

Energetické služby, s.r.o. 

08 

02524/RM1822/37 RM_M 33 Návrh neuzavřít dohodu o úhradě za bezesmluvní 

užívání a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti  

s vlastníkem pozemku 

08 

02525/RM1822/37 RM_M 34 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Poruba, obec Ostrava a návrh na vydání 

předchozího souhlasu ke zřízení smluvního práva 

předkupního k nemovitým věcem v k.ú. Poruba, 

obec Ostrava 

08 

02526/RM1822/37 RM_M 36 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku  

v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava Návrh            

na záměr města pronajmout části pozemku v k.ú. 

Polanka nad Odrou, obec Ostrava Návrh na záměr 

města propachtovat pozemek v k.ú. Kunčice          

nad Ostravicí, obec Ostrava 

08 

02527/RM1822/37 RM_M 37 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Heřmanice, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

08 

02528/RM1822/37 RM_M 40 Návrh na záměr města změnit smlouvu o výpůjčce 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

02529/RM1822/37 RM_M 41 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu ev. 

č. 3638/2017/MJ, ve znění dodatků č. 1 a č. 2 

08 

02530/RM1822/37 RM_M 42 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. 

Mariánské Hory a v k. ú. Zábřeh-Hulváky, vše 

obec Ostrava 

08 

02531/RM1822/37 RM_M 47 Návrh na záměr pronajmout nemovité věci v k. ú. 

Mošnov, obec Mošnov 

08 

02532/RM1822/37 RM_M 48 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce - Liberty 

Ostrava a.s. 

08 

02533/RM1822/37 RM_M 53 Návrh na poskytnutí slevy z nájmu, návrh               

na uzavření dohody o skončení nájmu 

08 

02534/RM1822/37 RM_M 68 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a dohody  

o skončení nájmu 

08 

02535/RM1822/37 RM_M 69 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  

s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. 

08 

02536/RM1822/37 RM_M 70 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy  

o zřízení služebnosti s T-Mobile Czech Republic 

a.s. a New Karolina Residential Development II 

s.r.o. 

08 

02537/RM1822/37 RM_M 54 Návrh na vydání předchozího souhlasu                 

pro městský obvod Ostrava-Jih 
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02538/RM1822/37 RM_M 55 Návrh nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení 

č. 5/2016 o stanovení maximálních cen jízdného   

v městské hromadné dopravě na území statutárního 

města Ostravy, ve znění nařízení č. 11/2016 

07 

02539/RM1822/37 RM_M 63 Úprava rozpočtu 07 

02540/RM1822/37 RM_M 21 Projednání návrhů usnesení Výkonné rady spolku 

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.                 

a Shromáždění členů spolku Moravskoslezský pakt 

zaměstnanosti, z.s. (dále jen Spolek) a návrhu           

na zřízení Rozvojového fondu Spolku 

91 

02541/RM1822/37 RM_M 46 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru           

do vlastnictví Knihovny města Ostravy, p.o. 

42 

02542/RM1822/37 RM_M 67 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů       

do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, 

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

Moravská Ostrava 

41 

02543/RM1822/37 RM_M 14 Návrh na vyvedení z účetní evidence odcizené 

movité věci svěřené k hospodaření právnické osobě 

Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková 

organizace 

42 

02544/RM1822/37 RM_M 78 Žádosti o poskytnutí mimořádné neinvestiční 

účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy v oblasti Rodinná politika 

60 

02545/RM1822/37 RM_M 15 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě             

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě          

za jeho výkon ev. číslo 03455/2015/SOC mezi 

statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo 

nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451                

a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 

117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 

86 

02546/RM1822/37 RM_M 16 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám             

o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního 

města Ostravy 

86 

02547/RM1822/37 RM_M 17 Návrh na poskytnutí mimořádné investiční účelové 

dotace Diakonii ČCE - středisko v Ostravě                   

v oblasti zdravotnictví 

86 

02548/RM1822/37 RM_M 30 Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

Asociaci TRIGON, o.p.s., IČ 27027686, na úhradu 

výdajů spojených s vývojem a zpracováním 

projektové žádosti externím subjektem pro čerpání 

finanční podpory z Operačního programu 

Zaměstnanost 
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02549/RM1822/37 RM_M 44 Žádost o poskytnutí účelového neinvestičního 

transferu z Fondu životního prostředí a) Obnova 

VKP č. 65 Alej podél ul. Bartovická (Mob 

Radvanice a Bartovice) b) Inventarizace 

stromového patra v městském obvodě Moravská 

Ostrava a Přívoz (Mob Moravská Ostrava a Přívoz) 

80 

02550/RM1822/37 RM_M 45 Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci 

dotačního programu “Kotlíkové dotace                        

v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 

80 

02551/RM1822/37 RM_M 49 Finanční dokrytí nákladů na vybudování 2 ks 

veřejných pítek ve Výukovém areálu Bělský les 

80 

02552/RM1822/37 RM_M 50 Návrh na vypracování projektové dokumentace  

pro územní řízení (DÚR) a dokumentace                   

pro provedení stavby (DPS) u nové 

zahradně-architektonické úpravy “Svinovského 

parku” na pozemku parc. č. 44/1 v k. ú. Svinov 

80 

02553/RM1822/37 RM_M 43 Návrh na uzavření smlouvy o outsourcingu                

s příspěvkovou organizací Městský ateliér 

prostorového plánování a architektury                    

a společností Ovanet a.s. 

83 

02554/RM1822/37 RM_M 73 Vystavení objednávky vůči společnosti Proact 

Czech Republic, s.r.o. na nákup licencí Red Hat 

Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Standard 

83 

02555/RM1822/37 RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Dodávka systému                    

pro monitoring síťového provozu“ poř. č. 176/2019 

83 

02556/RM1822/37 RM_VZ 10 Veřejná zakázka malého rozsahu na nákup 1 ks 

serveru HPE ProLiant od společnosti BRAIN 

computers s.r.o. 

83 

02557/RM1822/37 RM_M 56 Objednávka opravy výsadeb poničených 

vandalismem v rámci projektu “Izolační zeleň 

města Ostrava - projekt 04” 

38 

02558/RM1822/37 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Výstavba nového kampusu          

na Černé louce - Univerzitní zázemí sportu              

a behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty 

umění” 

38 

02559/RM1822/37 RM_M 51 Prohlášení pro potřeby vydání územního 

rozhodnutí stavby “Komunikace - Severní spoj” 

05 

02560/RM1822/37 RM_M 52 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 3597/2018/OI/VZKÚ - Energetické úspory LDN 

Ostrava - Radvanice 

05 

02561/RM1822/37 RM_M 65 Návrh na uzavření “Smluv o smlouvách budoucích 

o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smluv 

nájemních” v souvislosti se stavbou 

“Odkanalizování Heřmanic, spádové oblasti ulic 

Vrbická - Záblatská” zahrnutou do rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

 

05 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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02562/RM1822/37 RM_M 66 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 2890/2018/OI/VZKÚ ze dne 07.08.2018              

na realizaci stavby “Kanalizace Hrušov - osady”  

v k.ú. Hrušov a k. ú. Muglinov, obec Ostrava 

05 

02563/RM1822/37 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Odkanalizování Přívozu - stoka 

ALF”, poř. č. 160/2019 

05 

02564/RM1822/37 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Modernizace řídicího systému 

ČSOV”, poř. č. 134/2019 

05 

02565/RM1822/37 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Stavba vodovodu a kanalizace 

ul. Potoky”, poř. č. 153/2019 

05 

02566/RM1822/37 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace v ul. 

Ruskova a Blanická (PD+AD+IČ)”, poř. č. 

165/2019 

05 

02567/RM1822/37 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu               

a kanalizace v ul. Obránců míru (PD+AD+IČ)”, 

poř. č. 166/2019 

05 

02568/RM1822/37 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “ČSOV Hlučínská – realizace  

po zkušebním provozu”, poř. č. 159/2019 

05 

02569/RM1822/37 RM_M 79 Návrh na uzavření “Dodatku č. 1” ke “Smlouvě           

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti” číslo 

2608/2016/OI v souvislosti se stavbou “Propojení 

kanalizace v ulici U Stavisek na sběrač B v Ostravě 

- Radvanicích”, zahrnuté do rozpočtu statutárního 

města Ostravy 

05 

02570/RM1822/37 RM_M 64 Předchozí souhlas rady města k pronájmu 

nemovitosti a k nabytí nemovitostí do majetku 

města 

89 

02571/RM1822/37 RM_M 10 Návrh dodatku č. 2 k Rámcové dohodě                     

o podmínkách poskytování mobilních služeb 

elektronických komunikací č. 3637/2017/HS          

ze dne 20. 12. 2017 a ve znění dodatku č. 1               

z důvodu přistoupení Dalších účastníků - 

příspěvkových organizací: Základní školy Slezská 

Ostrava a Centra sociálních služeb Jih 

84 

02572/RM1822/37 RM_M 18 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

02573/RM1822/37 RM_M 7 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 21 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 9 Návrh na uzavření Dodatku č. 27 ke Smlouvě            

o veřejných službách v přepravě cestujících            

a poskytnutí kompenzací za veřejné služby 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava                   

a společností Dopravní podnik Ostrava a.s. 

09 

  RM_VZ 14 Veřejná zakázka “Rekonstrukce sportovního areálu 

Poruba I. a II. etapa”, poř.č. 198/2019 

05 

  RM_M 20 Návrh na uzavření darovacích a licenčních smluv - 

LANDSCAPE festival Ostrava 2019 

08 

  RM_M 5 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě            

o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění 

dopravní obslužnosti území statutárního města 

Ostrava veřejnou linkovou dopravou společností 

ČSAD Havířov a.s., uzavřené mezi statutárním 

městem Ostrava a Moravskoslezským krajem 

09 

  RM_M 12 Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Nová Ves           

u Ostravy, obec Ostrava, návrh prodat nemovité 

věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava, návrh koupit 

nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 

08 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 
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RM_M 0 
Schválení programu 37. schůze rady města konané dne 29.10.2019 
  
Usnesení číslo: 02484/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 37. schůze rady města konané dne 29.10.2019 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02485/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Ostravské komunikace, a.s., IČO: 253 96 544, se sídlem Novoveská 1266/25, 
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava,    
za přítomnosti notáře 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně stanov společnosti Ostravské komunikace, a.s., IČO: 253 96 544, se sídlem Novoveská 

1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 31 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana Jiřího Nekvasila, ředitele 
Národního divadla moravskoslezského, p.o., do Soulu (Jižní Korea)            
ve dnech 07.-10.10.2019 
  
Usnesení číslo: 02486/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 02290/RM1822/34 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty  pana Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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moravskoslezského, p. o., do Soulu (Jižní Korea) ve dnech 07.-10.10.2019 

  

 
RM_M 32 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana Jiřího Nekvasila, ředitele 
Národního divadla moravskoslezského, p.o., do Norska (Oslo) ve dnech 
03.-06.10.2019 
  
Usnesení číslo: 02487/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 02288/RM1822/34 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu ze zahraniční pracovní cesty  pana Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla 

moravskoslezského, p. o., do Norska (Oslo) ve dnech 03.-06.10.2019 

  

 
RM_M 35 
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci Programu             
na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaný         
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 02488/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti městského obvodu Vítkovice o dotaci v rámci Programu na podporu 

poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního 

rozpočtu, prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy 

  

2) žádá 

  
městský obvod Vítkovice 

o zajištění veškerých úkonů potřebných pro podání souhrnné žádosti statutárním 

městem  Ostrava v souladu s vyhlášenými  Podmínkami dotačního Programu na podporu 

poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV 

státního  rozpočtu pro rok 2020 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

 starostka městského obvodu Vítkovice 

  
 

RM_M 61 
Příprava projektu Regenerace sídliště – revitalizace ulice Gustava 
Klimenta v Ostravě-Porubě – I. etapa v rámci programu Regenerace 
veřejných prostranství na sídlištích vyhlášeného Státním fondem 
rozvoje bydlení 
  
Usnesení číslo: 02489/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu Regenerace sídliště – revitalizace ulice Gustava Klimenta                

v Ostravě-Porubě – I. etapa ke spolufinancování v rámci programu Regenerace veřejných 

prostranství na sídlištích vyhlášeného Státním fondem rozvoje bydlení 

  

2) žádá 

  
městský obvod Poruba 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 18.12.2019 

 starostka městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 62 
Změna usnesení o podání žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního 
operačního programu pro projekty “Modernizace učebny 
fyziky-chemie”; “Univerzální přírodovědná učebna při ZŠ Chrustova 24, 
Slezská Ostrava” a “Univerzální přírodovědná učebna” 
  
Usnesení číslo: 02490/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 00335/RM1822/7 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou bodu 3) svého usnesení č. 00335/RM1822/7 ze dne 18.12.2018, kterým 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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schvaluje v případě úspěšnosti projektů dle bodu 1) financování projektů v celkové výši                

8.000 tisíc Kč (celkové náklady projektu) na zajištění předfinancování projektů v roce 2019              

ve výši 5.600 tisíc Kč, přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši               

560 tisíc Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

a to takto: 

schvaluje v případě úspěšnosti projektů dle bodu 1) financování projektů v celkové výši                 

11.500 tisíc Kč (celkové náklady projektu) na zajištění předfinancování projektů v roce 2020    

ve výši 8.050 tisíc Kč, přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování celkem ve výši               

805 tisíc Kč, dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 74 
Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy o financování mikroprojektu 
“Senioři poznávají Ostravu a Ratiboř” z Fondu mikroprojektů 2014-2020 
v Euroregionu Silesia v rámci programu Interreg V-A Česká republika - 
Polsko 
  
Usnesení číslo: 02491/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Smlouvy č. ERS-CZ/2019/1969 o financování mikroprojektu typu B/C s názvem 

“Senioři poznávají Ostravu a Ratiboř” (reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001969) 

realizovaného v rámci “Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia” v programu 

Interreg V-A Česká republika- Polsko, která by měla být uzavřena mezi statutárním městem 

Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a poskytovatelem dotace 

Euroregionem Silesia - CZ, Horní náměstí 382/69, Opava, 746 01, IČO 68941773, ve znění 

přílohy č. 1-5 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 30.07.2020 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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RM_M 75 
Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt “Společenská 
místnost a vybavení odlehčovací služby Gajdošova 39b” 
  
Usnesení číslo: 02492/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy projektu a s podáním žádosti o dotaci na projekt “Společenská místnost             

a vybavení odlehčovací služby Gajdošova 39b” v rámci dotačního Programu na podporu zvýšení 

kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020 vyhlášeného 

Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, 28. října 117, 702 18 Ostrava 

  

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 zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných                           

v Moravskoslezském kraji na rok 2020 v případě, že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne 

kladně o předložení žádosti o dotaci pro tento projekt 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 28.02.2020 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.12.2020 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 15/81  
  

RM_M 76 
Posouzení a vyjádření k návrhu Smlouvy o poskytnutí nenávratného 
finančního příspěvku z Fondu malých projektů pro projekty “Spoznajme 
sa navzájom” a “Se seniory od Ostravy po Čadcu” v rámci programu 
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 
  
Usnesení číslo: 02493/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
50 

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

  
1) souhlasí 

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

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

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

republika, která by měla být uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Moravská Ostrava a Přívoz a poskytovatelem dotace Regionem Bílé Karpaty, se sídlem nám.  

T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín, IČ 70849153, dle přílohy č. 1-4 předloženého materiálu 

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

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

CZ/FMP/11b/03/046) realizovaný v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká 

republika, která by měla být uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem 

Moravská Ostrava a Přívoz a poskytovatelem dotace Regionem Bílé Karpaty, se sídlem nám. T. 

G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín, IČ 70849153, dle přílohy č. 5-8 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.07.2020 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

usnesení 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.07.2020 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 4 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc září 2019 
  
Usnesení číslo: 02494/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc září 2019 

  

 
RM_M 60 
Navýšení členského příspěvku statutárního města Ostravy                  
v Euroregionu Silesia na rok 2020 z 1 Kč/obyv. na 1,25 Kč/obyv. 
  
Usnesení číslo: 02495/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s navýšením členského příspěvku statutárního města Ostravy v Euroregionu Silesia na rok 2020 

z 1 Kč/obyv. na 1,25 Kč/obyv. 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru kancelář primátora 

zahrnout částku potřebnou na pokrytí navýšení členského příspěvku statutárního města Ostravy 

v Euroregionu Silesia na rok 2020 do návrhu rozpočtu pro rok 2020 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 29.11.2019 

 vedoucí kanceláře primátora 

  
 

RM_M 13 
Návrh na personální změny v komisích rady města 
  
Usnesení číslo: 02496/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
28 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 17/81  
  

Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
a) rezignaci Ing. Jany Vajdíkové, členky zastupitelstva města, na členství v komisi pro otevřenou 

radnici a rozvoj samosprávy ke dni 27.09.2019 

b) rezignaci XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX., nar. XXXXXXXXXX, bytem: XX 

XXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX, na členství v komisi pro vzdělání, vědu a výzkum 

ke dni 16. 09. 2019 

c) ukončení členství pana XXXX XXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: 

XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX, v komisi pro bezpečnost a integrovaný 

záchranný systém z důvodu jeho úmrtí 

d) rezignaci JXXX NXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXX XXX XXX XX 

XXXXXXX, na členství v komisi pro životní prostředí ke dni 

  

2) odvolává 

  
a) XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXX XXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX, z funkce členky komise pro rodinu a volný čas a z funkce 

členky komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti 

b) XXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XX XXXXXXX XX XXX XX 

XXXXXXX, z funkce člena komise pro dopravu 

  

3) jmenuje 

  
do funkce člena komise rady města: 

a) pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy 

XXX XXXXXX XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXX 

b) pro rodinu a volný čas  

    sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti 

XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XX XXXXXXX XX XXX XX 

XXXXXXXXXXX 

c) pro dopravu 

XXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

d) pro vzdělávání, vědu a výzkum 

Mgr. Marcelu Mrózkovou Heříkovou, členku zastupitelstva města 

e) pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

XX XXXXXXXXXXXXXX 

f) životního prostředí 

Ing. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem: X XXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

 
RM_M 59 
Návrh termínů konání schůzí rady města a zasedání zastupitelstva 
města na 1. pololetí 2020 
  
Usnesení číslo: 02497/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
termíny konání schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města na 1. pololetí 2020                  

dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 71 
Návrh programu 10. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 
dne 13. listopadu 2019 
  
Usnesení číslo: 02498/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem programu 10. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 

13. listopadu 2019 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s úpravou 

  

 
RM_M 38 
Souhlas s Dodatkem č. 1 k Dohodě o partnerské spolupráci na realizaci 
projektu CLAIRO 
  
Usnesení číslo: 02499/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 0237/ZM1822/5 
k usnesení č. 0433/ZM1822/8 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k “Dohodě o partnerské spolupráci na realizaci projektu 

CLAIRO v rámci inciativy Urban Innovative Actions” ( ev.č. 1447/2019/OSR ) dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi  Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 13.11.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 57 
ITI ostravské aglomerace - výzva k předkládání projektových záměrů 
  
Usnesení číslo: 02500/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
text výzvy Nositele ITI zaměřené na “Technologie II” k předkládání projektových záměrů pro 

opatření 2.1.2 ITI ostravské aglomerace – „Zvýšit počet a podpořit růst malých a středních 

firem“ ve vazbě na výzvu č. 01_19_296 ŘO OP PIK „Technologie pro Integrované územní 

investice (ostravská aglomerace)“,  výzva je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

vyhlásit výzvu Nositele ITI zaměřenou na “Technologie II” k předkládání projektových záměrů 

pro opatření 2.1.2 ITI ostravské aglomerace – „Zvýšit počet a podpořit růst malých                 

a středních firem“ ve vazbě na výzvu č. 01_19_296 ŘO OP PIK „Technologie pro Integrované 

územní investice (ostravská aglomerace)“, výzva je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 01.11.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 58 
Zapojení do projektu “Udržitelnost a mobilita v městském prostoru: Kdo 
jsou uživatelé sdílených kol v Ostravě a dalších městech                      
v Moravskoslezském kraji? Analýza vývoje a potenciálu služeb 
sdílených kol v regionu” 
  
Usnesení číslo: 02501/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zapojením statutárního města Ostravy do projektu Udržitelnost a mobilita v městském 

prostoru: Kdo jsou uživatelé sdílených kol v Ostravě a dalších městech v Moravskoslezském 

kraji? Analýza vývoje a potenciálu služeb sdílených kol v regionu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit všechny úkony spojené se zapojením do realizace projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.03.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) souhlasí 

  
s uzavřením memoranda o spolupráci v rámci projektu Udržitelnost a mobilita v městském 

prostoru: Kdo jsou uživatelé sdílených kol v Ostravě a dalších městech v Moravskoslezském 

kraji? Analýza vývoje a potenciálu služeb sdílených kol v regionu dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 77 
Návrh na zajištění služeb na mezinárodním veletrhu nemovitostí                
a investičních příležitostí MIPIM ve francouzském Cannes ve dnech 
10.-13.3.2020 
  
Usnesení číslo: 02502/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) svěřuje 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru strategického rozvoje 

zajistil zpracování projektové dokumentace stánku u společnosti PROJEKTSTUDIO 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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formou vystavení objednávky s maximální výši plnění 143 990 Kč vč. DPH, dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje, 

aby zajistil podpis objednávek dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička,  

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_VZ 13 
Projekt “Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě” - smlouva příkazní 
s Dopravní fakultou ČVUT Praha a návrh změn v zadávací dokumentaci 
projektu s předpokládanou podporou z Operačního programu Doprava 
  
Usnesení číslo: 02503/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 09785/RMm1418/29 
k usnesení č. 10177/RM1418/137 
k usnesení č. 01094/RM1822/18 
k usnesení č. 02218/RM1822/33 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu  a uzavření Smlouvy příkazní                          

dle přílohy č.1  předloženého materiálu na konzultační služby spojené s aktualizací zadávací 

dokumentace  pro projekt “Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě” se zhotovitelem: 

Českým vysokým učením technickým v Praze Fakultou dopravní, Jugoslávských partyzánů 

1580/3, 160 00 Praha 6, IČO: 68407700 za cenu nejvýše přípustnou 140.000,- Kč bez DPH 

  

2) schvaluje 

  
změny v podané žádosti o podporu pro projekt “Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě”             

ke spolufinancování z Operačního programu Doprava 2014-2020 dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje 

zajistit podání upravené žádosti o podporu k projektu uvedenému v bodu 2) předloženého 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.10.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 8 
Plán zimní údržby místních komunikací na období od 1.11.2019               
do 31.3.2020, zpracovaný Ostravskými komunikacemi, a.s.                      
a připravenost Dopravního podniku Ostrava, a.s. na zimní období v roce 
2019/2020 
  
Usnesení číslo: 02504/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Plán zimní údržby místních komunikací na období od 1.11.2019 do 31.3.2020 zpracovaný 

Ostravskými komunikacemi, a.s. včetně operačního štábu zimní údržby a připravenost 

Dopravního podniku Ostrava, a.s. na zimní období 2019/2020 

  

 
RM_M 39 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3328/2018/OD ze dne 11.10.2018 na 
prodloužení termínu plnění položky dle čl. VI. ods. 1.1.b oprav Centra 
bezpečné jízdy zájmového sdružení právnických osob OSTRAVA 
BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! 
  
Usnesení číslo: 02505/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 3328/2018/OD (zajištění „Oprav a modernizace 
Centra bezpečné jízdy zájmového sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ 
DOPRAVA !!!“) se společností Ostravské komunikace, a.s., se sídlem Novoveská 
1266/25, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 25396544, kterým se posunuje termín 
plnění nedokončených oprav na 31.8.2020 

  

 
RM_M 72 
Nařízení města č. ../2019, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 
7/2009, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad 

(zn.předkl.) 
09 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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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: 02506/RM1822/37 
  
Rada města 

  
1) vydává 

  
Nařízení města č. 14/2019, 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 podepíše nařízení města uvedené v bodě 1) tohoto usnesení náměstek 

primátora Mgr. Radim Babinec 

  

 
RM_VZ 11 
Parkovací plochy pod mostní estakádou Bazaly 
  
Usnesení číslo: 02507/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování investičního záměru akce 

“Parkovací plochy pod mostní estakádou Bazaly” za cenu 158 000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu mezi Statutárním městem Ostrava a společností Geoengineering,                

spol. s r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČO 47668121 

  

 
RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Zvýšení propustnosti křižovatek - Zadavatelská 
činnost”, poř. č. 193/2019 
  
Usnesení číslo: 02508/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
09 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na komplexní výkon zadavatelské činnosti směřující             

k zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem “Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě - 

rozšíření telematických systémů” se společností: 

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

se sídlem: Jakubská 121/1, 602 00 Brno 

IČO: 28305043 

za ceny uvedené v předloženém návrhu 

  

 
RM_VZ 2 
Smlouva o centralizovaném zadávání - mobilní telekomunikační služby 
pro SMO a městské organizace 
  
Usnesení číslo: 02509/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
90 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
návrh smlouvy o centralizovaném zadávání, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,                   

k připravované veřejné zakázce na poskytování mobilních telekomunikačních služeb mezi 

statutárním městem Ostrava a právnickými osobami statutárním městem Ostrava zřízenými        

či založenými 

  

 
RM_M 1 
Návrh na záměr pronájmu pozemků u vodohospodářských staveb             
ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02510/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout pozemky u vodohospodářských staveb                 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 

zrušit 

Pozemky 

- pozemky parc. č. 1359/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 1 716 m2, parc. č. 



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 
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1359/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 48 m2, stavba bez čp/če, tech. vyb., parc. č. 

1359/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 88 m2, stavba bez čp/če, tech. vyb., vše v k. ú. 

Bartovice, obec Ostrava, 

- pozemek parc. č. 17/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 107 m2, v k. ú. Hrabová, obec 

Ostrava, 

- pozemky parc. č. 521/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 717 m2, parc. č. 521/26 

- zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 33 m2, stavba bez čp/če, tech. vyb., vše v k. ú. Lhotka             

u Ostravy, obec Ostrava, 

- pozemek parc. č. 806/4 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 280 m2, v k. ú. Nová Bělá, obec 

Ostrava, 

-  pozemky p. st. č. 285 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 143 m2, stavba bez čp/če, tech. 

vyb., p. p. č. 246/1 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře            

90 m2, p. p. č. 252/1 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře    

278 m2, p. p. č. 1044 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 190 m2, p. p. č. 1045 - ostatní plocha, 

jiná plocha, o výměře 387 m2, p. p. č. 1064 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 68 m2, p. st. č. 

253 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 244 m2, stavba bez čp/če, tech. vyb., p. st. č. 536 - 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 281 m2, stavba bez čp/če, tech.vyb., p. p. č. 212/5 - ostatní 

plocha, manipulační plocha, o výměře 616 m2, p. p. č. 253/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře          

3 818 m2, p. p. č. 1049 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 306 m2, vše v k. ú. Nová Ves                 

u Ostravy, obec Ostrava, 

- pozemky parc. č. 2616 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 183 m2, parc. č. 2563/2 - 

ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3 588 m2, parc. č. 2563/3 - zastavěná plocha a nádvoří,            

o výměře 8 m2, bez čp/če, tech. vyb., parc. č. 2563/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m2, 

vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

- pozemek parc. č. 774/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 114 m2 v k. ú. Výškovice               

u Ostravy, obec Ostrava, 

- pozemky p. p. č. 4454 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 23 m2, p. p. č. 888/2 - ostatní 

plocha, neplodná půda o výměře 10 223 m2, vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

- pozemek parc. č. 1800 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 156 m2, v k. ú. Vřesina 

u Bílovce, obec Vřesina  

  

 
RM_M 2 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Muglinov a návrh             
na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Hrušov a v k.ú. Muglinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02511/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) souhlasí 

  
s návrhem směnit nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví města Ostrava, 

nesvěřený MOb Slezská Ostrava, a to: 

- část pozemku p.p.č. 389/10, o výměře 118 m2, dle geometrického plánu č. 2692-211/2018           

a nově označená jako pozemek p.p.č. 389/38  

za 

nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví společnosti LEKOS, spol. s r.o., 

sídlo Betonářská 788/1, Muglinov, 712 00 Ostrava, IČO 439 65 458, a to: 

- část pozemku p.p.č. 389/13, o výměře 118 m2 dle geometrického plánu č. 2692-211/2018               

a nově označená jako pozemek p.p.č. 389/37 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, svěřenou MOb 

Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek p.p.č. 310/14 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, svěřené MOb 

Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 1607/4 

- pozemek parc. č. 1617/5 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.11.2019 

 vedoucí odboru majetkového 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 3 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, návrh           
na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Hrabová a v k. ú. Stará 
Plesná, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02512/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zrušením usnesení zastupitelstva města č. 0256/ZM1822/5 ze dne 10. 4. 2019 bod 1), kterým 

rozhodlo směnit nemovité věci  v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu  

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat  

níže uvedené nemovité věci  v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřené městskému obvodu Stará Bělá, a to: 

- část pozemku parc.č. 626, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 28 m2, označena jako díl a) 

- část pozemku parc.č. 626, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 22 m2, označena jako díl b) 

sloučené a včleněné dle geometrického plánu č. 3375-244/2018, vyhotoveného pro k.ú. Stará 

Bělá do pozemku parc.č. 977/3, ost. plocha, ost. komunikace 

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

 

vyhradit  si  rozhodnutí prodat nemovité věci  v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, ve  vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Stará Bělá, uvedené v  bodě 2) návrhu 

usnesení  

v souladu s čl. 7 odst. 3 bod b) Obecné závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy,              

v úplném znění 

  

4) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc.č. 1716 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  

5) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc.č. 892 v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 

  

6) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.11.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 6 
Uznání vydržení vlastnického práva  k  nemovité věci  v  k.ú. Zábřeh             
nad Odrou, obec Ostrava - odvolání proti rozhodnutí ZM 
  
Usnesení číslo: 02513/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 0448/ZM1822/8 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

trvat na svém usnesení č. 0448/ZM1822/8 ze dne 18. 9. 2019, v jehož bodu 

2)  rozhodlo  neuznat mimořádné vydržení vlastnického práva k části pozemku p.p.č. 1060/2, 

ost. plocha, ost. komunikace  o výměře cca 52 m2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,      

ve prospěch XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXX 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.11.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 11 
Návrh koupit pozemky v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02514/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, a to: 

- pozemek parc.č. 1447/17, 

- pozemek parc.č. 1447/19 

od vlastníka Asental Land, s.r.o., sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČO 277 69 143 

za sjednanou kupní cenu v celkové výši 265.160,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit nemovité věci uvedené v bodu 1) 

tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Hrabová 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 Hrabová 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 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.11.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 19 
Návrh na záměr pronájmu částí užitného prostoru pro ukládání 
inženýrských sítí v kolektorech ve vlastnictví SMO a ve správě OK a.s. 
  
Usnesení číslo: 02515/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru pronájmu užitného prostoru částí kolektorů ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava,  a to: 

1. kolektor “Poděbradova” mezi šachtami K10 - K11, o výměře 2,56 m3 

2. kolektor ”Frýdlantské mosty” mezi šachtami Š1 - Š9, o výměře 2,69 m3 

  

3. kolektor “Frýdlantské mosty” mezi šachtami Š9 - Š10, o výměře 0,46 m3 

4. kolektor “Frýdlantské mosty” mezi šachtami K6 - K7, o výměře 0,36 m3 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

  

 
RM_M 22 
Návrh na záměr města neprodat pozemky k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02516/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc. č. 2484, jehož součástí je stavba č. p. 2254  

část pozemku parc. č. 2510/1v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava             

a Přívoz 

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

  

2) nesouhlasí 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

pozemek parc. č. 3010/3 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava            

a Přívoz 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.11.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 23 
Návrh na záměr města prodat/neprodat nemovité věci v k.ú. Hrabůvka  
a v k. ú. Výškovice u Ostravy, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02517/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek p.č.st. 854/4 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku parc.č. 740/117, díl a)  o výměře 19 m2 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu, oddělenou 

dle geometrického plánu č. 1210-188/2019  a sloučenou do pozemku parc.č. 740/84 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.11.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 24 
Návrh přijmout darem pozemek parc.č. 3569 v k.ú. Stará Bělá, obec 
Ostrava, návrh svěřit pozemek městskému obvodu Stará Bělá 
  
Usnesení číslo: 02518/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem přijmout darem 

- pozemek parc.č. 3569 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

od vlastníka XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č 3569 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, za podmínky, že statutární město 

Ostrava nabude uvedený pozemek do svého vlastnictví 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemek parc.č. 3569 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, 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 bodů 1) - 3) tohoto usnesení 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.11.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 25 
Návrh na svěření majetku městskému obvodu Moravská Ostrava              
a Přívoz - revitalizace zahrady areálu Armády spásy v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 02519/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit majetek statutárního města Ostravy, uvedený v příloze č. 1 

předloženého materiálu, jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 

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

Moravská Ostrava a Přívoz 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města 

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

  

3) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal protokol o předání majetku dle bodu 2) tohoto usnesení  a přílohy č. 4 předloženého 

materiálu za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o svěření majetku městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 30.11.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.11.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 26 
Návrh na předání movitých věcí k hospodaření dodatkem č. 6                 
ke zřizovací listině právnické osoby Firemní školka města Ostravy, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 02520/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh dodatku č. 6 ke zřizovací listině ze dne 10.09.2014 právnické osoby Firemní školka města 

Ostravy, příspěvková organizace se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO 

71294155, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, kterým se příspěvkové organizaci 

předávají movité věci statutárního města Ostravy  k hospodaření v celkové pořizovací ceně  

736 550,16 Kč,  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině ze dne 10.09.2014 právnické osoby Firemní školka 

města Ostravy, příspěvková organizace, IČO 71294155, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh dodatku č. 6 ke zřizovací listině                     

ze dne 10.09.2014 právnické osoby Firemní školka města Ostravy, příspěvková organizace   

dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.11.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru majetkového 

k podepsání protokolu o účetním předání a převzetí movitých věcí dle bodu 1) tohoto usnesení  

za podmínky, že zastupitelstvo města schválí dodatek č. 6 dle bodu 2)  tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 31.01.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 27 
Návrh na odejmutí vodního a sportovního areálu městskému obvodu 
Ostrava-Jih a odejmutí pozemku na ul. Zámecká městskému obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 02521/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout odejmout ze svěření městskému obvodu Ostrava-Jih v souladu s ustanovením § 132 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů nemovité 

věci, a to: 

pozemek p.č.st. 6486 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 3159, jiná st. 

pozemek p.č.st. 6487 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 3160, jiná st. 

pozemek p.č.st. 6488 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 3161, obč. vyb.. 

pozemek p.č.st. 6489 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, jiná st. 

pozemek p.č.st. 6490 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 3158, jiná st. 

pozemek p.č.st. 6525 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb. 

pozemek p.p.č. 654/59 - ostatní plocha, zeleň 

pozemek p.p.č. 654/84 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

pozemek p.p.č. 654/168 - ostatní plocha, zeleň 

pozemek p.p.č. 654/169 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

pozemek p.p.č. 654/170 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

pozemek p.p.č. 654/171 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

pozemek p.p.č. 654/172 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

pozemek p.p.č. 654/173 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

pozemek p.p.č. 654/181 - ostatní plocha, zeleň 

pozemek p.p.č. 654/182 - ostatní plocha, zeleň 

pozemek p.p.č. 654/185 - ostatní plocha, zeleň 

pozemek p.p.č. 654/186 - ostatní plocha, zeleň 

pozemek p.p.č. 654/187 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 

pozemek p.p.č. 4424 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

pozemek p.p.č. 4425 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

pozemek p.p.č. 4429/1 - ostatní plocha, zeleň 

pozemek p.p.č. 4429/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

pozemek p.p.č. 4453/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

vše v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 
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ke dni 31. 12. 2019 

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout odejmout ze svěření městskému obvodu Ostrava-Jih v souladu s ustanovením § 132 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů movité 

věci  celkové pořizovací ceně 24.495.403,28 Kč a stavby nezapisované do katastru nemovitostí 

v celkové hodnotě 177.975.035,69 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

ke dni 31. 12. 2019 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout odejmout ze svěření městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v souladu 

s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů pozemek parc.č. 461/2 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

  

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: 13.11.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
5) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru hospodářské 

správy 

zajistil veškeré úkony s odejmutím movitých a nemovitých věcí včetně podpisu předávacích 

protokolů  dle bodů 1) a  2) tohoto usnesení za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne      

o jejich odejmutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 
 
 
 



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 37/81  
  

RM_M 28 
Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovitých věcí svěřených 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
Usnesení číslo: 02522/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k prodeji nemovitých věcí dle čl. 7, odst. (3), písm. a), obecně závazné 

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

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a to: 

bytové jednotky č. 2897/4 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 2705/142631                  

na společných částech domu č. p. 2897 na ul. Josefa Brabce č. o. 21, Ostrava - Moravská Ostrava 

a na pozemku parc. č. 2206/3, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava 

  

 
RM_M 29 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení 
věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, pro Správu železniční dopravní cesty, s.o. a ČEZ Energetické 
služby, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02523/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě - 

zřízení, provozování, kontrolu, modernizaci nebo zlepšení jeho výkonnosti a údržbu optického 

kabelu včetně pojistkové skříně na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2692 - ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem Praha 1 - Nové město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, IČO 709 94 234 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN 0,4 kV v pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1244/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

ČEZ Energetické služby, s.r.o. 

se sídlem Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 278 04 721 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 33 
Návrh neuzavřít dohodu o úhradě za bezesmluvní užívání a uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemku 
  
Usnesení číslo: 02524/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně dlužníka, neuzavřít dohodu o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku: 

parc. č. 1788/6 – lesní pozemek 

v k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, 

s věřitelem: 

XXXX XXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště Na XXXXX XXXXX XXX XXX XX XXXsina, 

za úplatu ve výši 150 000 Kč, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě přívodního kabelu 

NN pro vodojem k pozemku: 

parc. č. 1788/6 – lesní pozemek 

v k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina, 
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s vlastníkem: 

XXXX XXXXXXXXá, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště Na XXXXX XXXXX XXX XXX XX XXXXXna, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 34 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava 
a návrh na vydání předchozího souhlasu ke zřízení smluvního práva 
předkupního k nemovitým věcem v k.ú. Poruba, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02525/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava,           

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, a to části 

pozemků, které byly odděleny dle GP č. 3212-132/2019 vyhotoveného pro k.ú. Poruba, obec 

Ostrava: 

- část pozemku parc.č. 292 ost. plocha, zeleň o výměře 1436 m2 nově označenou jako pozemek 

parc.č. 292/1 ost. plocha, zeleň 

- část pozemku parc.č. 294 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 97 m2 nově označenou             

jako pozemek parc.č. 294/3 ost. plocha, zeleň 

- část pozemku parc.č. 295 ost. plocha, ost. komunikace  o výměře 290 m2 nově označenou   

jako pozemek parc.č. 295/10 ost. plocha, zeleň, 

vše včetně všech součástí a příslušenství (ploty, podezdívka z monolitického betonu, zpevněné 

plochy) 

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

  

2) vydává 

  
předchozí souhlas ke zřízení smluvního práva předkupního ve prospěch  města,               

jako oprávněného z předkupního práva v souladu s čl. 7 odst. (17) písm. g) Obecně závazné 

vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném znění, k níže uvedeným pozemkům, které 

byly odděleny dle GP č. 3212-132/2019 vyhotoveného pro k.ú. Poruba, obec Ostrava, a to: 
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- k části pozemku parc.č. 292 ost. plocha, zeleň o výměře 1436 m2 nově označené jako pozemek 

parc.č. 292/1 ost. plocha, zeleň 

- k části pozemku parc.č. 294 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 97 m2 
nově označené            

jako pozemek parc.č. 294/3 ost. plocha, zeleň 

- části pozemku parc.č. 295 ost. plocha, ost. komunikace  o výměře 290 m2 nově označené            

jako pozemek parc.č. 295/10 ost. plocha, zeleň 

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o záměru města prodat nemovité věci uvedené  

v bodě 1) tohoto usnesení 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.11.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 36 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Mariánské Hory, 
obec Ostrava Návrh na záměr města pronajmout části pozemku v k.ú. 
Polanka nad Odrou, obec Ostrava Návrh na záměr města propachtovat 
pozemek v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02526/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava p.p.č. 96/5, 

ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 36 m2 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (ul. 

Novoveská - v blízkosti prodejny BAUMAX), 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronejmout části pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- části pozemku parc. č. 2665/57, orná půda, o celkové výměře 5,30 m2, a to část označenou         

v situačním výkresu jako “A” o výměře 4 m2 a část označenou v situačním výkresu jako “B”         

o výměře 1,30 m2 

- část pozemku parc.č. 2665/73, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 2,30 m2 

oba v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava (ul. Ostravská), 
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dle zákresu v situačním výkresu, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru pachtu pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc. č. 754, zahrada v k.ú. 

Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava (ul. Bártova), 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 37 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Heřmanice, v k.ú. 
Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02527/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, svěřenou MOb 

Slezská Ostrava, a to: 

- část pozemku p.p.č. 391/28, o výměře 99 m2, oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 

391/54, dle geometrického plánu č. 2316-23/2019 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, svěřený MOb 

Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek p.p.č. 114/38 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

3) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, svěřenou MOb 

Slezská Ostrava, a to: 
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- část pozemku p.p.č. 337/50, o výměře 22 m2, oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 

337/167, dle geometrického plánu č. 2318-29/2019 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.11.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 40 
Návrh na záměr města změnit smlouvu o výpůjčce v k. ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02528/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města změnit smlouvu o výpůjčce ev. č. 2507/2017/MJ ze dne 4. 8. 2017 uzavřenou  

se spolkem Campanula vodáci, z.s., jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 50/1  

o výměře 691,23 m2, ostatní plocha, zeleň v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, za účelem 

provozování sportovních vodáckých aktivit neziskového charakteru a skladu lodí, 

formou dodatku č. 1 z důvodu úpravy doby vypůjčky, a to z doby určité do 31. 12. 2019 na dobu 

určitou do 31. 12. 2029 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 41 
Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu ev. č. 3638/2017/MJ,   
ve znění dodatků č. 1 a č. 2 
  
Usnesení číslo: 02529/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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o záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 3638/2017/MJ ze dne 21. 12. 2017, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne  21. 12. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 29. 4. 2019, jejímž předmětem je 

pronájem jednotky č. 3039/106, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití - jiný 

nebytový prostor, umístěné v 1. podzemním podlaží bytového domu č.p. 3039, část obce Bělský 

Les, který stojí na pozemku parc. č. 126/15, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní  

č. or. 114, Ostrava-Bělský Les, 

formou dodatku č. 3 z důvodu prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2020, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  

 
RM_M 42 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Mariánské Hory a v k. ú. 
Zábřeh-Hulváky, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02530/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat pozemky pod trafostanicemi: 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava: 

p.č.st. 2687, 

p.č.st. 2694, 

p.č.st. 2701, 

p.č.st. 3042, 

p.č.st. 3043, 

p.č.st. 3212, 

v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava: 

p.č.st. 2805, 

p.č.st. 5504, 

ve vlastnictví statutárního města, svěřené městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

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

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.11.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 47 
Návrh na záměr pronajmout nemovité věci v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 
  
Usnesení číslo: 02531/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout nemovité věci v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, a to: 

- budovu č. p. 354, která je součástí pozemku parc. č. st. 472,  

- budovu č. p. 353, která je součástí pozemku parc. č. st. 473,  

- budovu č. p. 352, která je součástí pozemku parc. č. st. 474, 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu 

s tím, že předmětem pronájmu mohou být výše uvedené věci včetně jejich součástí, popř. části 

těchto věcí jednotlivě, přičemž město si v závislosti na výhodnosti nabídek vyhrazuje právo 

pronajmout i více těchto věcí, popř. části těchto věcí, nebo všechny tyto věci a nebo i jednotlivé 

prostory sloužící k podnikání, i jen jednomu zájemci 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 48 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce - Liberty Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 02532/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města, 

 

na straně vypůjčitele, uzavřít smlouvu o výpůjčce nemovitého majetku 

s půjčitelem Liberty Ostrava a.s. 

se sídlem Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava - Kunčice 

IČO: 451 93 258, DIČ: CZ45193258 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 13.11.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 53 
Návrh na poskytnutí slevy z nájmu, návrh na uzavření dohody               
o skončení nájmu 
  
Usnesení číslo: 02533/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost společnosti Ostravské komunikace, a. s., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 

709 00 Ostrava, IČO 253 96 544 o poskytnutí slevy z nájmu za částečné omezení v užívání 

pronajatých pozemků na parkovišti “Muzejní”, a to: 

- parc. č. 155 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště 

- parc. č. 156 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště 

- parc. č. 159/1 - ostatní plocha, jiná plocha 

- parc. č. 160 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc. č. 3490 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

které užívá na základě nájemní smlouvy ev. č. 3207/2013/MJ ze dne 16. 12. 2013, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 30. 4. 2014 a dodatku č. 2 ze dne 9. 9. 2019 

z důvodu stavebních a archeologických prací spojených s připravovanou výstavbou - projektu 

“Nové Lauby”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí slevy z nájmu za částečné omezení v užívání pronajatých pozemků na parkovišti 

“Muzejní” 

pro společnost Ostravské komunikace, a. s., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory,  

709 00 Ostrava, IČO 253 96 544 

ve výši 156.552,84 Kč + DPH v zákonné výši za období od 1. 5. 2019 do 14. 9. 2019 
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z důvodu stavebních a archeologických prací spojených s připravovanou výstavbou - projektu 

“Nové Lauby” 

na pozemcích parc. č. 155, parc. č. 156, parc. č. 159/1, parc. č. 160 a parc. č. 3490, vše v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

užívaných na základě nájemní smlouvy ev. č. 3207/2013/MJ ze dne 16. 12. 2013, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 30. 4. 2014 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 9. 9. 2019 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření dohody o skončení nájmu založeného nájemní smlouvou ev. č. 3207/2013/MJ ze dne 

16. 12. 2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 4. 2014 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 9. 9. 2019 

s nájemcem: 

Ostravské komunikace, a. s., se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 

Ostrava,              IČO 253 96 544 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 68 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a dohody o skončení nájmu 
  
Usnesení číslo: 02534/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o výpůjčce k částem pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, a to: 

- parc. č. 110/124 - ostatní plocha, zeleň o výměře 19 m2 

- parc. č. 110/165 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2 

s Dopravním podnikem Ostrava a.s. 

se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 702 00 

IČO 619 74 757 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření dohody o skončení nájmu založeného nájemní smlouvou ev. č. 0940/2017/MJ ze dne 

13. 3. 2017 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 1. 2018 

s nájemcem: 
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Ing. Daniel Žitník, se sídlem Lelkova 796/22, 721 00, Ostrava-Svinov, IČO 229 85 417 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 69 
Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační infrastrukturou 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 02535/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků: 

parc. č. 899/23 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 902/3 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

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

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČO: 04084063 

v rámci stavby “CTN-VPIC Plesná, zastávka MK Karla Svobody”, dle situačního výkresu, který 

je přílohou č. 2 předloženého materiálu          

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k částem pozemků: 

parc. č. 899/23 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 902/3 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

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

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČO: 04084063 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 70 
Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti       
s T-Mobile Czech Republic a.s. a New Karolina Residential Development 
II s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02536/RM1822/37 

(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: 

parc.č. 126/9 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 251 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 286 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

T-Mobile Czech Republic a.s.  

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

IČO: 64949681 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti 

- zřízení, vedení, provozování a údržby vedení slaboproudu, 3 ks přípojky dešťové kanalizace,  

2 ks   přípojky splaškové kanalizace, vodovodní přípojky, přípojky slaboproudu, 

- zřízení, užívání a udržování (včetně oprav, změn či odstranění) převisu nadzemní části 

zastřešení bytového domu “E”,  

- umístění, užívání a udržování (včetně oprav, změn či odstranění) přesahu 1. podzemního 

podlaží bytového domu “E”, k pozemkům: 

parc. č. 244/36 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 3457/14 - ostatní plocha, neplodná půda, 

parc. č. 3457/21 - ostatní plocha, neplodná půda, 

parc. č. 3463/3 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 4246/37 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 4246/40 - ostatní plocha, neplodná půda,  

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

New Karolina Residential Development II s.r.o. 

se sídlem Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc 

IČO: 04398343 
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dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 54 
Návrh na vydání předchozího souhlasu pro městský obvod Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 02537/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro městský obvod Ostrava-Jih předchozí souhlas k nabytí nemovitých věcí a uzavření budoucí 

kupní smlouvy se společnsotí LIDL Česká republika v.o.s., IČO 261 78 541, se sídlem Praha 5, 

Nárožní 1359/11, PSČ 158 00, a to k: 

- pozemku parc. č. 740/42, 

- pozemku parc. č. 740/43, jehož součástí je stavba – Výškovice, č.p. 765, obč. vyb., 

- pozemku parc. č. 740/45, 

- pozemku parc. č. 740/47, 

- pozemku parc. č. 740/68, 

- pozemku parc. č. 740/79, 

- pozemku parc. č. 740/89, na pozemku stojí stavba bez čp/če, obč. vyb., 

- stavbě bez čp/če, obč. vyb., nacházející se na pozemku parc. č. 740/89 a pozemku parc. č. 

740/90  

- pozemku parc. č. 740/90, na pozemku stojí stavba bez čp/če, obč. vyb., 

- stavbě bez čp/če, obč. vyb., nacházející se na pozemku parc. č. 740/90 

- pozemku parc. č. 740/109, 

- pozemku parc. č. 740/110, 

- pozemku parc. č. 740/112, na pozemku stojí stavba Výškovice, č. p. 767, obchod, 

- stavbě Výškovice, č.p. 767, obchod, nacházející se na pozemku parc. č. 740/112, 

- pozemku parc. č. 740/129, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., 

- pozemku parc. č. 740/130, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., 

to vše v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 

a to dle přiložené žádosti, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

Kupní cena bude hrazena z rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih. 

  

2) vydává 

  
pro městský obvod Ostrava-Jih předchozí souhlas ke zřízení zákazu zcizení a  zákazu zatížení  

ve prospěch statutárního města Ostravy zatěžující budoucí předmět koupě - nemovité věci,         

s výjimkou inženýrských sítí - služebností ve vlastnictví budoucího prodávajícího společnosti 

LIDL Česká republika v.o.s., IČO 261 78 541, se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00, 

a to k: 

- pozemku parc. č. 740/42, 

- pozemku parc. č. 740/43, jehož součástí je stavba – Výškovice, č.p. 765, obč. vyb., 
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- pozemku parc. č. 740/45, 

- pozemku parc. č. 740/47, 

- pozemku parc. č. 740/68, 

- pozemku parc. č. 740/79, 

- pozemku parc. č. 740/89, na pozemku stojí stavba bez čp/če, obč. vyb., 

- stavby bez čp/če, obč. vyb., nacházející se na pozemku parc. č. 740/89 a pozemku parc. č. 

740/90, 

- pozemku parc. č. 740/90, na pozemku stojí stavba bez čp/če, obč. vyb., 

- stavby bez čp/če, obč. vyb., nacházející se na pozemku 740/90 

- pozemku parc. č. 740/109, 

- pozemku parc. č. 740/110, 

- pozemku parc. č. 740/112, na pozemku stojí stavba Výškovice, č. p. 767, obchod, 

- stavby Výškovice, č.p. 767, obchod, nacházející se na pozemku parc. č. 740/112, 

- pozemku parc. č. 740/129, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., 

- pozemku parc. č. 740/130, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., 

to vše v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 

a to dle žádosti, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 55 
Návrh nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 5/2016 o stanovení 
maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území 
statutárního města Ostravy, ve znění nařízení č. 11/2016 
  
Usnesení číslo: 02538/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
nařízení města č. 13/2019, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 5/2016 o stanovení 

maximálních cen jízdného na území statutárního města Ostravy, ve znění nařízení č. 11/2016, 

dle předloženého materiálu 

  

2) stanoví 

  
že spolu s primátorem podepíše nařízení dle bodu 1) tohoto usnesení náměstek primátora           

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. 
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RM_M 63 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 02539/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů organizaci Městský ateliér prostorového plánování a architektury, 

p.o., a to 

- snížení neinvestičního příspěvku o 186 tis. Kč 

- zvýšení investičního příspěvku o 186 tis. Kč 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
a) o poskytnutí finančních prostředků ve výši 8 000 tis. Kč městskému obvodu Poruba na akci 

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na bytový dům pro seniory 

b) o poskytnutí finančních prostředků ve výši 834 tis. Kč městskému obvodu Michálkovice          

na akci Komunitní dům v Ostravě-Michálkovicích  

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 34070, ORJ 120 o 300 tis. Kč (A.1.) 

(A.2.) na pol. 4116, ÚZ 104513013, ORJ 120 o 863 tis. Kč 

                     ÚZ 104113013, ORJ 120 o 102 tis. Kč 

(A.3.) na pol. 4116, ÚZ 104513013, ORJ 120 o 850 tis. Kč 

                     ÚZ 104113013, ORJ 120 o 100 tis. Kč 

- běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5169, ORJ 132, org. 8940 o 3 000 tis. Kč (B.1.) 

(C.1.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5167, ÚZ 104113013, org. 104000000 o 1 tis. Kč 

          na ORJ 135, § 4349, pol. 5032, ÚZ 104513013, org. 104000001 o 5 tis. Kč 

                                             pol. 5031, ÚZ 104513013, org. 104000001 o 10 tis. Kč 

na § 3635, pol. 5222, ORJ 210 o 10 tis. Kč (C.3.) 

(C.4.) na ORJ 136, § 1014, pol. 5154, org. 4271 o 60 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 5153 o 205 tis. Kč 

                                            pol. 5154 o 200 tis. Kč 

                               § 4376, pol. 5171 o 35 tis. Kč 

                               § 6211, pol. 5151 o 5 tis. Kč 
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                                            pol. 5154 o 50 tis. Kč 

(C.8.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5029 o 12 tis. Kč 

                           pol. 5039 o 4 tis. Kč 

                           pol. 5139 o 264 tis. Kč 

(C.9.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5042, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 170 tis. Kč 

                                      ÚZ 103133063, org. 108000001 o 20 tis. Kč 

                                      ÚZ 103103639, org. 108000001 o 10 tis. Kč 

                           pol. 5167, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 43 tis. Kč 

                                      ÚZ 103133063, org. 108000001 o 5 tis. Kč 

                                      ÚZ 103103639, org. 108000001 o 3 tis. Kč 

                           pol. 5175, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 9 tis. Kč 

                                      ÚZ 103133063, org. 108000001 o 1 tis. Kč 

                                      ÚZ 103103639, org. 108000001 o 1 tis. Kč 

       na ORJ 135, § 3299, pol. 5038, ÚZ 103533063, org. 100000000 o 3 tis. Kč 

                                      ÚZ 103133063, org. 100000000 o 1 tis. Kč 

                                      ÚZ 103107609, org. 100000000 o 1 tis. Kč 

       na ORJ 140, § 3299, pol. 5137, ÚZ 103533063, org. 100000001 o 9 tis. Kč 

                                      ÚZ 103133063, org. 100000001 o 1 tis. Kč 

                                      ÚZ 103107609, org. 100000001 o 1 tis. Kč 

                           pol. 5164, ÚZ 103533063, org. 100000001 o 17 tis. Kč 

                                      ÚZ 103133063, org. 100000001 o 2 tis. Kč 

                                      ÚZ 103107609, org. 100000001 o 1 tis. Kč 

                           pol. 5167, ÚZ 103533063, org. 100000001 o 17 tis. Kč 

                                      ÚZ 103133063, org. 100000001 o 2 tis. Kč 

                                      ÚZ 103107609, org. 100000001 o 1 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5173, ORJ 140 o 3 tis. Kč (C.10.) 

  

- kapitálové výdaje 

(C.2.) na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3171 o 664 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7040 o 6 022 tis. Kč 

                                                              org. 7040 o 2 400 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7421 o 400 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 7421 o 500 tis. Kč  

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3210 o 324 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, org. 4042 o 229 tis. Kč 

                               § 2271, pol. 6121, ÚZ 1080, org. 3263 o 933 tis. Kč 

                               § 2221, pol. 6121, ÚZ 1080, org. 3237 o 10 tis. Kč 

                               § 2212, pol. 6121, org. 3165 o 100 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3102 o 16 tis. Kč 

                               § 3612, pol. 6121, org. 8189 o 27 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 8189 o 2 836 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7201 o 206 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7296 o 126 tis. Kč 

                                                             org. 7296 o 1 400 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7422 o 4 000 tis. Kč 

                                                             org. 7295 o 1 850 tis. Kč 
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                                                             ÚZ 95, org. 7295 o 5 900 tis. Kč 

                                                             org. 7398 o 100 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 7424 o 1 530 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7403 o 500 tis. Kč 

                                                             org. 7428 o 1 750 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7095 o 530 tis. Kč 

                                                             org. 7095 o 1 770 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7353 o 8 280 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7308 o 400 tis. Kč 

                                                             org. 7376 o 400 tis. Kč 

                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7332 o 670 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7445 o 61 tis. Kč 

                                                                         org. 7448 o 900 tis. Kč 

                                                                         org. 7450 o 900 tis. Kč 

                                                                         org. 7446 o 418 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, org. 3227 o 401 tis. Kč 

                               § 2212, pol. 6121, org. 3242 o 345 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 3242 o 275 tis. Kč 

                               § 3113, pol. 6121, org. 6327 o 264 tis. Kč 

                                                            ÚZ 95 org. 6327 o 150 tis. Kč 

                               § 3113, pol. 6121, org. 6328 o 420 tis. Kč 

                                                             org. 6321 o 554 tis. Kč 

                               § 2229, pol. 6121, org. 3211 o 500 tis. Kč 

na § 1031, pol. 6121, ORJ 190, org. 8231 o 392 tis. Kč (C.6.) 

  

- neinvestiční transfery 

na § 3312, pol. 5336, ÚZ 34070, ORJ 160, org. 4212 o 300 tis. Kč (A.1.) 

(A.2.) na ORJ 180, § 4350, pol. 5336, ÚZ 104513013, org. 34 o 345 tis. Kč 

                   § 4357, pol. 5336, ÚZ 104513013, org. 34 o 518 tis. Kč 

                   § 4350, pol. 5336, ÚZ 104113013, org. 34 o 41 tis. Kč 

                   § 4357, pol. 5336, ÚZ 104113013, org. 34 o 61 tis. Kč 

(A.3.) na ORJ 180, § 4357, pol. 5336, ÚZ 104513013, org. 43 o 850 tis. Kč 

                                      ÚZ 104113013, org. 43 o 100 tis. Kč 

na § 4349, pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180 o 107 tis. Kč (C.5.) 

- investiční transfery 

na § 3636, pol. 6351, ORJ 300, org. 87 o 186 tis. Kč (C.7.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 605 o 8 000 tis. Kč (C.11.) 

                      ÚZ 6330, ORJ 120, org. 616 o 148 tis. Kč (E.4.) 

                                      ORJ 120, org. 516 o 686 tis. Kč (E.4.) 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7606, ORJ 120, org. 504 o 104 tis. Kč (E.1.) 
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na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 613 o 6 385 tis. Kč (E.2.) 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 617 o 3 922 tis. Kč (E.3.) 

                                   ÚZ 3500, ORJ 120, org. 617 o 10 934 tis. Kč (E.3.) 

z v y š u j e 

- financování 

na pol. 8115, ORJ 120 o 3 000 tis. Kč (B.1.) 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901 o 571 tis. Kč (E.1.) 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330 o 9 685 tis. Kč (E.2.) 

                              o 8 328 tis. Kč (E.3.) 

                              o 11 712 tis. Kč (E.3.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5031, ÚZ 104113013, org. 104000000 o 1 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 104513013, org. 104000001 o 5 tis. Kč 

                                            pol. 5011, ÚZ 104513013, org. 104000001 o 10 tis. Kč 

na § 3635, pol. 5166, ORJ 210 o 10 tis. Kč (C.3.) 

(C.4.) na ORJ 136, § 2212, pol. 5171 o 96 tis. Kč 

                               § 3639, pol. 5164 o 21 tis. Kč 

                                            pol. 5171 o 260 tis. Kč                                            

                               § 5519, pol. 5139 o 40 tis. Kč 

                                            pol. 5169 o 10 tis. Kč 

                                            pol. 5171 o 18 tis. Kč                                

(C.8.) na ORJ 121, § 5512, pol. 5132 o 2 tis. Kč 

                           pol. 5137 o 21 tis. Kč 

                           pol. 5156 o 5 tis. Kč 

                           pol. 5169 o 170 tis. Kč 

                           pol. 5171 o 82 tis. Kč 

(C.9.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5901, org. 108000000 o 262 tis. Kč 

                                      org. 100000000 o 56 tis. Kč 

na § 3299, pol. 5169, ORJ 140 o 3 tis. Kč (C.10.) 

  

- kapitálové výdaje 

(C.2.) na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3069 o 149 tis. Kč 

                                                                         org. 3238 o 373 tis. Kč 

                               § 2271, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3150 o 142 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7088 o 2 500 tis. Kč 

                                                             org. 7088 o 1 000 tis. Kč 
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                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7081 o 2 500 tis. Kč 

                                                             org. 7081 o 1 000 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7366 o 400 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7346 o 500 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7346 o 191 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7210 o 831 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7420 o 400 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3154 o 324 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, org. 4350 o 149 tis. Kč 

                                                                         org. 4343 o 80 tis. Kč 

                               § 3315, pol. 6121, ÚZ 1080, org. 8156 o 943 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 6121, org. 4351 o 100 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3094 o 75 tis. Kč 

                                                                         org. 3109 o 1 636 tis. Kč 

                                                                         org. 3126 o 10 tis. Kč 

                                                                         org. 3146 o 6 tis. Kč 

                                                                         org. 3152 o 949 tis. Kč 

                                                                         org. 3186 o 157 tis. Kč 

                                                                         org. 3204 o 19 tis. Kč 

                                § 2219, pol. 6121, org. 3210 o 27 tis. Kč 

                                § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7204 o 141 tis. Kč 

                                                                          org. 7343 o 24 tis. Kč 

                                                                          org. 7437 o 41 tis. Kč 

                                § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7080 o 60 tis. Kč 

                                                                          org. 7201 o 66 tis. Kč 

                                                              org. 7361 o 1 400 tis. Kč 

                                § 2321, pol. 6121, org. 7092 o 1 000 tis. Kč 

                                                              org. 7256 o 2 000 tis. Kč 

                                                              org. 7049 o 1 290 tis. Kč 

                                                              org. 7231 o 200 tis. Kč 

                                § 2310, pol. 6121, org. 7231 o 300 tis. Kč 

                                § 2321, pol. 6121, org. 7423 o 1 460 tis. Kč 

                                                              ÚZ 95, org. 7423 o 1 530 tis. Kč 

                                § 2310, pol. 6121, org. 7325 o 200 tis. Kč 

                                                              org. 7341 o 1 750 tis. Kč 

                                § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7427 o 5 900 tis. Kč 

                                                              org. 7267 o 700 tis. Kč 

                                                              ÚZ 95, org. 7347 o 530 tis. Kč 

                                                              org. 7352 o 6 550 tis. Kč 

                                                              org. 7375 o 2 900 tis. Kč 

                                                              org. 7234 o 700 tis. Kč 

                                § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3234 o 320 tis. Kč 

                                                                          org. 7352 o 350 tis. Kč 

                                § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7236 o 61 tis. Kč 

                                                             org. 7236 o 2 218 tis. Kč 

                                § 2212, pol. 6121, org. 3216 o 401 tis. Kč 

                                § 3745, pol. 6121, org. 5046 o 345 tis. Kč 
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                                                              ÚZ 95, org. 5046 o 275 tis. Kč 

                                § 6171, pol. 6121, org. 8221 o 80 tis. Kč 

                                                              ÚZ 95, org. 8221 o 150 tis. Kč 

                                                              org. 8206 o 184 tis. Kč 

                                § 6171, pol. 6121, org. 8221 o 420 tis. Kč 

                                § 4357, pol. 6121, org. 6027 o 554 tis. Kč 

                                § 6171, pol. 6121, org. 8193 o 500 tis. Kč 

(C.4.) na ORJ 136, § 3639, pol. 6121, org. 8258 o 5 tis. Kč 

                               § 6171, pol. 6121, org. 8237 o 105 tis. Kč  

na § 1031, pol. 6122, ORJ 190, org. 8231 o 392 tis. Kč (C.6.) 

na § 6409, pol. 6901, ORJ 230, org. 8064 o 8 000 tis. Kč (C.11.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3636, pol. 5331, ORJ 300, org. 87 o 186 tis. Kč (C.7.) 

- investiční transfery 

na § 4349, pol. 6322, ÚZ 7301, ORJ 180 o 107 tis. Kč 

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

(E.1.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 7606, org. 504 o 223 tis. Kč 

                                               org. 505 o 244 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 613 o 3 300 tis. Kč (E.2.) 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 617 o 4 406 tis. Kč (E.3.) 

                                   ÚZ 3500, ORJ 120, org. 617 o 778 tis. Kč (E.3.) 

s n i ž u j e 

účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 834 tis. Kč (E.4.) 

Městský obvod Poruba (C.11., E.1.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 605 o 8 000 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 0502009000000 o 8 000 tis. Kč 

- sníží převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7606, org. 505 o 244 tis. Kč 

- sníží běžné výdaje 

na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ 7606 o 244 tis. Kč 

Městský obvod Michálkovice (E.4.) 

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 616 o 148 tis. Kč 

                               org. 516 o 686 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 6330, org. 16xxxxx000000 o 148 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 
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na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 6330, org. 16xxxxx000000 o 686 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 21 
Projednání návrhů usnesení Výkonné rady spolku Moravskoslezský 
pakt zaměstnanosti, z.s. a Shromáždění členů spolku Moravskoslezský 
pakt zaměstnanosti, z.s. (dále jen Spolek) a návrhu na zřízení 
Rozvojového fondu Spolku 
  
Usnesení číslo: 02540/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 00423/RM1822/8 
k usnesení č. 0146/ZM1822/3 
k usnesení č. 01401/RM1822/23 
k usnesení č. 02176/RM1822/32 
  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
na straně statutárního města Ostravy informaci o plnění úkolů Akčního plánu Spolku v roce 2019 

dle  důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) bere na vědomí 

  
na straně statutárního města Ostravy informaci o čerpání rozpočtu Spolku na rok 2019 

dle  důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se schválením znění Akčního plánu Spolku na rok 2020 

dle  důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého materiálu na Výkonné radě Spolku  

  

4) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se schválením znění Akčního plánu Spolku na rok 2020 
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dle  důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého materiálu na Shromáždění členů Spolku  

  

5) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se schválením rozpočtu Spolku na rok 2020 dle  důvodové 

zprávy  a přílohy č. 4 předloženého materiálu na Výkonné radě Spolku 

  

6) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se schválením  rozpočtu Spolku na rok 2020 

dle  důvodové zprávy a přílohy č. 4 předloženého materiálu na Shromáždění členů Spolku 

  

7) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se schválením návrhu na zřízení Rozvojového fondu 

Spolku a návrhu Statutu Rozvojového fondu Spolku dle důvodové zprávy a přílohy č. 5 

předloženého materiálu na Výkonné radě Spolku 

  

8) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se schválením návrhu na  zřízení Rozvojového fondu 

Spolku a znění návrhu Statutu Rozvojového fondu Spolku dle důvodové zprávy a přílohy č. 5 

předloženého materiálu na Shromáždění členů Spolku 

  

9) souhlasí 

  
aby náměstkyně primátora Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D., zastupovala město na 1. zasedání 

Shromáždění členů Spolku dne 4.11.2019 v případě nepřítomnosti pana primátora Ing. Tomáše 

Macury, MBA 

  

 
RM_M 46 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Knihovny 
města Ostravy, p.o. 
  
Usnesení číslo: 02541/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

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

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

daru do vlastnictví Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace, se sídlem ul. 28. října 

289/2, 702 00 Ostrava, IČO 00097586, a o vystavení předchozího souhlasu zřizovatele 

s uzavřením smlouvy dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 67 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 
00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02542/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

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

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

174.673,00 Kč (dle přílohy č. 1 předloženého materiálu) 

  

2) ukládá 

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

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 04.11.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 14 
Návrh na vyvedení z účetní evidence odcizené movité věci svěřené           
k hospodaření právnické osobě Janáčkova filharmonie Ostrava, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 02543/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
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rada města 

Usnesení 
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1) bere na vědomí 

  
informaci o odcizení movité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, která byla 

předána  k hospodaření právnické osobě Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvkové 

organizace, se sídlem ul. 28. října 124, 702 00 Ostrava, IČO: 00373222, v pořizovací 

hodnotě 429 890,00 Kč dle přílohy č. 1, č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s vyvedením z účetní evidence odcizené movité věci ve vlastnictví statutárního města Ostrava - 

lesní roh značky Engebert Schmidl trojitý, výrobní číslo 25093, evidenční číslo DHM-365, 

včetně pouzdra v pořizovací hodnotě 429 890,- Kč 

  

 
RM_M 78 
Žádosti o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy v oblasti Rodinná politika 
  
Usnesení číslo: 02544/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o neposkytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace organizaci ChrisEvents s.r.o., se sídlem 

Budovatelů 485, 281 44  Zásmuky, IČO: 04976525 na projekt “Ostrava Čokoládový Festival 

2019” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace organizaci Heřmanice dětem z.s., se sídlem 

Koněvova 789/81, 713 00  Ostrava - Heřmanice, IČO: 03506916 ve výši 31  tis. Kč na realizaci 

projektu “Hýbej se Heřmaňáku i v zimě” dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu a o uzavření smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a spolkem Heřmanice dětem 

z.s. dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují 

ostatní výdaje na ORJ 160 

na § 4339, pol. 5909, ÚZ 7315                       o 31 tis. Kč 
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- zvyšují 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 4339, pol. 5222, ÚZ 7315                      o 31 tis. Kč  

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.10.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 15 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby             
a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev. číslo 03455/2015/SOC mezi 
statutárním městem Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava, IČO 00845451 a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 
117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 
  
Usnesení číslo: 02545/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 02612/RM1418/38 
k usnesení č. 0792/ZM1418/11 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě 

za jeho výkon č. 03455/2015/SOC mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 

Ostrava, IČO 00845451 a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, 

IČO 70890692 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh uvedený v bodě 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 13.11.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 16 
Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí účelové dotace        
z rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02546/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 0217/ZM1822/4 
k usnesení č. 0412/ZM1822/7 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

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

- ev. č. 2178/2019/SVZ uzavřené s právnickou osobou BOTUMY s.r.o., sociální podnik, 

Sokolská třída 1263/24, 702 00, Moravská Ostrava, IČO: 6279333, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

- ev. č. 0759/2019/SVZ uzavřené s právnickou osobou Pavučina o.p.s., Bořivojova 620/29,        

718 00 Ostrava - Kunčičky, IČO: 02243041, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

- ev. č. 2197/2019/SVZ uzavřené s právnickou osobou Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 

703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO: 44940998, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

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

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 13.11.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 17 
Návrh na poskytnutí mimořádné investiční účelové dotace Diakonii ČCE 
- středisko v Ostravě v oblasti zdravotnictví 
  
Usnesení číslo: 02547/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
86 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o: 

- poskytnutí mimořádné investiční účelové dotace nestátní neziskové organizaci Diakonie ČCE - 

středisko Ostrava, se sídlem na ulici Syllabova 1278/19, 70300 Ostrava - Vítkovice, IČO 

41035526, v oblasti zdravotnictví a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné 

investiční účelové dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- s n i ž u j í  

běžné výdaje v ORJ 180 na 

§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7303                                                                            o   325 tis. Kč 

- z v y š u j í 

investiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180  na 

§ 4339, pol. 6323                                                                                             o   325 tis.  Kč 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, PhD., 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 13.11.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 30 
Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace Asociaci TRIGON, 
o.p.s., IČ 27027686, na úhradu výdajů spojených s vývojem                   
a zpracováním projektové žádosti externím subjektem pro čerpání 
finanční podpory z Operačního programu Zaměstnanost 
  
Usnesení číslo: 02548/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
86 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města rozhodnout o 

poskytnutí neinvestiční účelové dotace Asociaci TRIGON, o.p.s., IČ 27027686, se sídlem 

Skautská 1045/3, 708 00  Ostrava - Poruba, a to: 

- ve výši 95 832 Kč na úhradu výdajů spojených s vývojem a zpracováním projektové žádosti 

pro čerpání finanční podpory z Operačního programu Zaměstnanost pro projekt “Centrum 

duševního zdraví Ostrava” dle přílohy č. 1  předloženého materiálu 

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi statutárním 

městem Ostrava a výše uvedenou právnickou osobou dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují 

běžné výdaje v ORJ 180 na 

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7603                                                                            o   96 tis. Kč 

- zvyšují 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180  na 

§ 4349, pol. 5221, úz.7603                                                                              o   96 tis. Kč 

  

3) ukládá 

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

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 13.11.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 44 
Žádost o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu 
životního prostředí a) Obnova VKP č. 65 Alej podél ul. Bartovická (Mob 
Radvanice a Bartovice) b) Inventarizace stromového patra v městském 
obvodě Moravská Ostrava a Přívoz (Mob Moravská Ostrava a Přívoz) 
  
Usnesení číslo: 02549/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí ve výši 70 %           

z celkových nákladů na realizaci projektu “Obnova VKP č. 65 Alej podél ul. Bartovická” 

maximálně však 407 659 Kč dle důvodové zprávy, přílohy č. 1 a č. 3 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

u statutárního města Ostravy 

- zvyšují daňové příjmy 

pol. 1333, ORG 5999, ORJ 120 .................................................. o 408 tis. Kč 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 517 ....................... o 408 tis. Kč 

u městského obvodu Radvanice a Bartovice 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 517 ....................................... o 408 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ......................................................... o 408 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.11.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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4) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí ve výši 50 %           

z celkových nákladů na realizaci projektu “Inventarizace stromového patra v městském obvodě 

Moravská Ostrava a Přívoz “ maximálně však 1 210 000 Kč dle důvodové zprávy, přílohy č. 2  

a č. 3 předloženého materiálu 

  

5) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

u statutárního města Ostravy 

- zvyšují daňové příjmy 

pol. 1333, ORG 5999, ORJ 120 .................................................. o 1.210 tis. Kč 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 502 ....................... o 1.210 tis. Kč 

u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 502 ....................................... o 1.210 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 ......................................................... o 1.210 tis. Kč 

  

6) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 5) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.11.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 45 
Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů  
na pořízení kotlů v rámci dotačního programu “Kotlíkové dotace v 
Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 
  
Usnesení číslo: 02550/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
80 

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

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí bezúročných zápůjček v celkové výši 1 057 500 Kč fyzickým osobám 

dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu za účelem předfinancování výdajů na pořízení 

nových zdrojů vytápění v rámci dotačního programu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 

kraji - 3. výzva” a o uzavření příslušných smluv o zápůjčce dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedenými fyzickými 

osobami 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 13.11.2019 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 49 
Finanční dokrytí nákladů na vybudování 2 ks veřejných pítek                   
ve Výukovém areálu Bělský les 
  
Usnesení číslo: 02551/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o použití finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na dokrytí nákladů 

souvisejících s vybudováním 2 ks veřejných pítek  ve Výukovém areálu Bělský les,               

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- snižují kapitálové výdaje 

  § 3745, pol. 6909, ORJ 190 .......................................... o 91 tis. Kč 
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- zvyšují kapitálové výdaje 

  § 1031, pol. 6121, ORJ 190, ORG 8231 ....................... o 91 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 15.11.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 50 
Návrh na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) 
a dokumentace pro provedení stavby (DPS) u nové 
zahradně-architektonické úpravy “Svinovského parku” na pozemku 
parc. č. 44/1 v k. ú. Svinov 
  
Usnesení číslo: 02552/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o objednání projektové dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro provedení stavby ke 

stavbě “Svinovský park” u zahradní a krajinářské architektky Ing. Magdy Cigánkové Fialové, 

IČO: 69221189, se sídlem Bukovanského 2089/37, 710 00 Ostrava, za cenu nejvýše přípustnou 

184 000,- Kč bez DPH, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o použití finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 

vystavit objednávku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 08.11.2019 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_M 43 
Návrh na uzavření smlouvy o outsourcingu s příspěvkovou organizací 
Městský ateliér prostorového plánování a architektury a společností 
Ovanet a.s. 
  
Usnesení číslo: 02553/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o poskytování služeb outsourcingu informačních technologií příspěvkové 

organizaci Městský ateliér prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace           

se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČO: 08230404 společností Ovanet a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 

Ostrava Přívoz, IČO: 25857568, za cenu nejvýše přípustnou 80 000,- Kč bez DPH/rok,           

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 73 
Vystavení objednávky vůči společnosti Proact Czech Republic, s.r.o.  
na nákup licencí Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, 
Standard 
  
Usnesení číslo: 02554/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na nákup 4 licencí Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, 

Standard včetně podpory na 1 rok vůči společnosti Proact Czech Republic, s.r.o. se sídlem 

Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČO 24799629, v celkové výši 184 000,- Kč bez DPH,         

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: 29.11.2019 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 
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V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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RM_VZ 1 
Veřejná zakázka „Dodávka systému pro monitoring síťového provozu“ 
poř. č. 176/2019 
  
Usnesení číslo: 02555/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
83 

  
k usnesení č. 02252/RM1822/33 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, za podmínky 

předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb.,         

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na dodávku systému pro monitoring                

a vyhodnocování abnormalit síťového provozu ve vnitřní síti SMO s účastníkem zadávacího 

řízení: 

DATASYS s.r.o. 

IČO: 612 49 157 

se sídlem: Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 

za cenu nejvýše přípustnou 3.129.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka malého rozsahu na nákup 1 ks serveru HPE ProLiant  
od společnosti BRAIN computers s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02556/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření kupní smlouvy na dodávku 1 ks serveru 

HPE ProLiant DL380 Gen10 se společností BRAIN computers s.r.o. se sídlem: Kalvodova 

1087/2, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 25397265 za cenu 848 000,- Kč bez DPH     

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 56 
Objednávka opravy výsadeb poničených vandalismem v rámci projektu 
“Izolační zeleň města Ostrava - projekt 04” 
  
Usnesení číslo: 02557/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
38 



Statutární město Ostrava 
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směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 71/81  
  

  
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 15549470 

a 

společnost ARBOR MORAVIA, s.r.o., Přemyslovců 307/65, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, 

IČO 25383035 

za cenu nejvýše přípustnou 289 605,- Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru strategického rozvoje 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 22.11.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Výstavba nového kampusu na Černé louce - 
Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty 
umění” 
  
Usnesení číslo: 02558/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 01724/RMm1822/3 
  
Rada města 

  
1) mění 

  
text bodu 2) svého usnesení č. 01724/RMm1822/3 ze dne 04.07.2019, kterým navrhla zástupce 

statutárního města Ostravy do hodnotící komise k veřejné zakázce “Výstavba nového kampusu 

na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty 

umění”, a to takto: 

členové: 
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Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 

Ing. Petra Kopřivová - odbor investiční MMO 

náhradníci: 

Ing. Jan Šrámek - odbor investiční MMO 

Ing. Marcela Grygarová - odbor investiční MMO 

  

 
RM_M 51 
Prohlášení pro potřeby vydání územního rozhodnutí stavby 
“Komunikace - Severní spoj” 
  
Usnesení číslo: 02559/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s obsahem prohlášení ve věci dalšího postupu pro získávání práv potřebných pro realizaci 

přeložek plynárenských zařízení v rámci stavby “Komunikace - Severní spoj” dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 52 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3597/2018/OI/VZKÚ - 
Energetické úspory LDN Ostrava - Radvanice. 
  
Usnesení číslo: 02560/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření  uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3597/2018/OI/VZKÚ v rámci akce ORG 

6215 Rekonstrukce energetického hospodářství Léčebny dlouhodobě nemocných v Ostravě – 

Radvanicích v k. ú. Radvanice, obec Ostrava se společností  IGB Holding, a.s., Stodolní 851/4, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 60792434, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 65 
Návrh na uzavření “Smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě a Smluv nájemních” v souvislosti se stavbou 
“Odkanalizování Heřmanic, spádové oblasti ulic Vrbická - Záblatská” 
zahrnutou do rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02561/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu nájemní”  

k pozemku pozemkové parcelní číslo 141/12 v katastrálním území Heřmanice, obec Ostrava,       

v souvislosti se stavbou “Odkanalizování Heřmanic, spádové oblasti Vrbická - Záblatská” mezi 

vlastníkem XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX X 

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

72930 Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu nájemní”  

k pozemku pozemkové parcelní číslo 143/1 v katastrálním území Heřmanice, obec Ostrava,       

v souvislosti se stavbou “Odkanalizování Heřmanic, spádové oblasti Vrbická - Záblatská” mezi 

vlastníkem a pronajímatelem XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX 

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

72930 Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu nájemní”  

k pozemku pozemkové parcelní číslo 143/1 v katastrálním území Heřmanice, obec Ostrava,       

v souvislosti se stavbou “Odkanalizování Heřmanic, spádové oblasti Vrbická - Záblatská” mezi 

vlastníkem a pronajímatelem XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX 

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

72930 Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 
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uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu nájemní”  

k pozemku pozemkové parcelní číslo 525 v katastrálním území Heřmanice, obec Ostrava,       

v souvislosti se stavbou “Odkanalizování Heřmanic, spádové oblasti Vrbická - Záblatská” mezi 

vlastníkem a pronajímatelem XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX 

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

72930 Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu nájemní”  

k pozemku pozemkové parcelní číslo 525 v katastrálním území Heřmanice, obec Ostrava,           

v souvislosti se stavbou “Odkanalizování Heřmanic, spádové oblasti Vrbická - Záblatská” mezi 

vlastníkem a pronajímatelem XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX 

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

72930 Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu nájemní”  

k pozemku pozemkové parcelní číslo 525 v katastrálním území Heřmanice, obec Ostrava,         

v souvislosti se stavbou “Odkanalizování Heřmanic, spádové oblasti Vrbická - Záblatská” mezi 

vlastníkem a pronajímatelem XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX X 

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

72930 Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 66 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2890/2018/OI/VZKÚ 
ze dne 07.08.2018 na realizaci stavby “Kanalizace Hrušov - osady” v k.ú. 
Hrušov a k. ú. Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02562/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
O uzavření Dodatku č. 1  ke smlouvě o  dílo č. 2890/2018/OI/VZKÚ ze dne 07.08.2018  mezi  
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statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451   

a společností KR OSTRAVA a.s., Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava, IČO: 25890981 na realizaci 

stavby “Kanalizace Hrušov - osady” dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Odkanalizování Přívozu - stoka ALF”, poř. č. 160/2019 
  
Usnesení číslo: 02563/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

nazvané “Odkanalizování Přívozu do ÚČOV, 2. etapa - Stoka ALF”, v k. ú. Přívoz, obec 

Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

HYDROSPOR spol. s r.o. 

se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava 

IČO: 476 66 374 

za cenu nejvýše přípustnou 2.794.504,69 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Modernizace řídicího systému ČSOV”, poř. č. 134/2019 
  
Usnesení číslo: 02564/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dodávek, prací a služeb nezbytných k modernizaci řídicích systémů instalovaných na vybraných 

čerpacích stanicích odpadních vod, v k.ú. Heřmanice, Hrabová, Lhotka, Muglinov a Pustkovec, 

obec Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

VAE CONTROLS, s.r.o. 

sídlo: náměstí Jurije Gagarina 233/1, 710 00 Ostrava 

IČO: 48390470 

za cenu nejvýše přípustnou 1.261.192,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Stavba vodovodu a kanalizace ul. Potoky”, poř. č. 
153/2019 
  
Usnesení číslo: 02565/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

“Stavba vodovodu a kanalizace v ul. Potoky” v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

SUBLAND-TECH s.r.o. 

se sídlem: Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice 

IČO: 28592611 

za cenu nejvýše přípustnou 1.039.532,10 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce kanalizace v ul. Ruskova a Blanická 
(PD+AD+IČ)”, poř. č. 165/2019 
  
Usnesení číslo: 02566/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektových dokumentací a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby 

“Rekonstrukce kanalizace v ul. Ruskova a Blanická” v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Sweco Hydroprojekt a.s. 

se sídlem: Táborská 31, 140 16 Praha 4 

IČO: 26475081 

za cenu nejvýše přípustnou 805.000,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Obránců 
míru (PD+AD+IČ)”, poř. č. 166/2019 
  
Usnesení číslo: 02567/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektových dokumentací a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby 

“Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Obránců míru” v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava      

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

PIPS SK s.r.o 

se sídlem: Mierová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 43987311 

za cenu nejvýše přípustnou 793.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “ČSOV Hlučínská - realizace po zkušebním provozu”, 
poř. č. 159/2019 
  
Usnesení číslo: 02568/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

nazvané “ČSOV Hlučínská vyhodnocení ZP - PD”, v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Wambex, spol. s r.o. 

se sídlem: Plynárenská 823, 753 01 Hranice 

IČO: 190 11 946 

za cenu nejvýše přípustnou 2.144.698,- Kč bez DPH 
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RM_M 79 
Návrh na uzavření “Dodatku č. 1” ke “Smlouvě o smlouvě budoucí          
o zřízení služebnosti” číslo 2608/2016/OI v souvislosti se stavbou 
“Propojení kanalizace v ulici U Stavisek na sběrač B v Ostravě - 
Radvanicích”, zahrnuté do rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02569/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Dodatek č. 1” ke “Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 

3.11.2016” v souvislosti se stavbou “Propojení kanalizace v ulici U Stavisek na sběrač B          

v Ostravě - Radvanicích” mezi budoucím povinným Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 27769143 

a budoucím oprávněným 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, dle přílohy 

č. 2 tohoto materiálu 

  

 
RM_M 64 
Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitosti a k nabytí 
nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 02570/RM1822/37 

(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: 

• stavby bez čp/če na pozemku parc. č. 4784 svěřeném městskému obvodu Ostrava-Jih         

pro městský obvod Ostrava-Jih, 

 

• pozemků parc. č. 4518, parc. č. st. 325/2, parc. č. 257/2 a parc. č. st. 324 včetně prodejního 

stánku č. 5 na pozemku parc. č. st. 324 pro městský obvod Ostrava-Jih 

  

2) nevydává 

  
- předchozí souhlas v souladu s článkem 7, odst. (9), písm. u) obecně závazné vyhlášky města 

Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k pronájmu: 
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• části pozemku parc.č. 2727/12 v k. ú. Moravská Ostrava za účelem provozování volně 

stojícího, neosvětleného, oboustranného reklamního zařízení, pro městský obvod Moravská 

Ostrava a Přívoz 

  

 
RM_M 10 
Návrh dodatku č. 2 k Rámcové dohodě o podmínkách poskytování 
mobilních služeb elektronických komunikací č. 3637/2017/HS ze dne  
20. 12. 2017 a ve znění dodatku č. 1 z důvodu přistoupení Dalších 
účastníků - příspěvkových organizací: Základní školy Slezská Ostrava  
a Centra sociálních služeb Jih 
  
Usnesení číslo: 02571/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o schválení dodatku č. 2 k Rámcové dohodě o podmínkách poskytování mobilních služeb 

elektronických komunikací č. 3637/2017/HS ze dne 20. 12. 2017 a ve znění dodatku č. 1 mezi 

statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451 a O2 

Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 z důvodu 

přistoupení Dalších účastníků - příspěvkových organizací: Základní školy Slezská Ostrava, 

Škrobálkova 300/51 a Centra sociálních služeb Jih, Ostrava-Hrabůvka, dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02572/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s kácením 1 ks javoru o obvodu kmene 208 cm rostoucího na pozemku parc.č. 460/72 - ostatní 

plocha, v k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava , dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

b) s kácením 1 ks topolu o obvodu kmene 271 cm rostoucího na pozemku parc.č. 97/3 - zahrada, 

v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

c) s kácením 1 ks lípy o obvodu kmene 100 cm rostoucí na pozemku parc.č. 1649/1 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava, dle přílohy č.3 předloženého 

materiálu 
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d) s kácením 1 ks javoru o obvodu kmene 100 cm rostoucího na pozemku parc.č. 2029/10 - 

trvalý trávní porost, v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava, dle přílohy č.4 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

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

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 01.11.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu žádostí o povolení kácení dřevin dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 01.11.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 7 
Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 02573/RM1822/37 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na zvolení stávajících přísedících 

1. JUDr. AXXXXXXXX HXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXX, navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

2. AXXXX ŠXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX, 

navržené panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
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 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 13.11.2019 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 

 


