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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 03.12.2019 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

02777/RM1822/41 RM_M 0 Schválení programu 41. schůze rady města konané 

dne 03.12.2019 

35 

02778/RM1822/41 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy, s.r.o. 

45 

02779/RM1822/41 RM_M 11 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra 

Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava              

a botanického parku Ostrava, p.o. do Buenos Aires 

(Argentina) ve dnech 2.-15.11.2019 

42 

02780/RM1822/41 RM_M 51 Schválení podání žádosti o dotaci pro projekt 

“Regenerace sídliště Hrabůvka - 1. etapa, 

Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové” v rámci programu 

Regenerace veřejných prostranství na sídlištích 

50 

02781/RM1822/41 RM_MZP 4 Návrh na optimalizaci početního stavu 

zaměstnanců zařazených do Městské policie 

Ostrava 

25 

02782/RM1822/41 RM_VZ 6 Veřejná zakázka “Preventivní péče MP Ostrava”, 

poř. č 208/2019 

25 

02783/RM1822/41 RM_M 4 Návrh na prominutí úroků z prodlení a smluvních 

pokut za prodlení s placením nájemného                 

a prominutí úroků z prodlení a smluvních pokut      

za prodlení s placením faktur za vyúčtování služeb 

společnosti Tisk Sarpet, s.r.o., IČO: 04824601 

28 

02784/RM1822/41 RM_M 50 Přehled písemností adresovaných radě města            

a zastupitelstvu města 

28 

02785/RM1822/41 RM_M 63 Zpětvzetí pohledávek a žaloba o určení výše 

pohledávek v insolvenčním řízení vůči společnosti 

One Energy & One Mobile a.s. 

28 

02786/RM1822/41 RM_M 52 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 

02787/RM1822/41 RM_MZP 3 Návrh na úpravu platu ředitelky Firemní školky 

města Ostravy, příspěvkové organizace a ředitele 

Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, 

příspěvkové organizace s účinností od 1. 1. 2020 

38 

02788/RM1822/41 RM_M 5 Projednání návrhu rozpočtu a plánu činností 

zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ 

KAROLINA na rok 2020 
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02789/RM1822/41 RM_M 48 ITI ostravské aglomerace - Objednávka                

na zpracování aktualizace Socioekonomické 

analýzy Integrované strategie ostravské 

metropolitní oblasti 

38 

02790/RM1822/41 RM_M 61 Řemeslný inkubátor Ostrava z. s. - zánik a vznik 

členství a změny v orgánech spolku 

38 

02791/RM1822/41 RM_M 47 Projednání návrhu uzavření Dodatku č. 2             

ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby            

za poskytování služeb v obecném hospodářském 

zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem 

Ostrava, a.s. a návrhu úprav stanov společnosti 

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. 

38 

02792/RM1822/41 RM_M 46 Návrh na zrušení Smlouvy o zřízení práva stavby 

ev. č. 1755/2019/OSR v plném rozsahu a návrh  

na uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby v 

novém, upraveném znění 

38 

02793/RM1822/41 RM_M 1 Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, 

příspěvková organizace - udělení předchozího 

souhlasu zřizovatele se stavební úpravou                     

a s nabytím darů do vlastnictví příspěvkové 

organizace, projekt „Koruna ze vstupu“ 

38 

02794/RM1822/41 RM_M 58 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 3580/2018/OSR/VZKÚ ze dne 13. 11. 2018             

na realizaci díla “Smíšené trvalkové výsadby            

a následná 3-letá údržba 17 výsadbových lokalit            

v rámci města Ostravy” 

38 

02795/RM1822/41 RM_M 7 Návrh na předání pozemků pod 

vodohospodářskými stavbami ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy do nájmu společnosti 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s., navýšení 

hodnoty vodohospodářského majetku města            

o realizované technické zhodnocení a záměr 

pronájmu 

08 

02796/RM1822/41 RM_M 17 Návrh koupit pozemek v k.ú. Michálkovice, obec 

Ostrava a návrh na svěření nemovité věci 

příslušnému městskému obvodu 

08 

02797/RM1822/41 RM_M 18 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě                 

o výpůjčce na část pozemku v k.ú. Dubina               

u Ostravy, obec Ostrava s fyzickou osobou 

08 

02798/RM1822/41 RM_M 19 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku  

v k.ú. Muglinov, obec Ostrava Návrh na záměr 

města pronajmout části pozemku v k.ú. Svinov, 

obec Ostrava 

08 

02799/RM1822/41 RM_M 20 Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Bobrovníky, 

obec Hlučín 
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02800/RM1822/41 RM_M 21 Návrh na souhlas s umístěním nadzemního vedení 

VN 22 kV včetně 1 ks ocelového stožáru a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

02801/RM1822/41 RM_M 35 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

služebního bytu č. 6 v domě na ul. Pobialova 875/8, 

Ostrava-Moravská Ostrava 

08 

02802/RM1822/41 RM_M 36 Návrh na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě 

ev. č. 1631/2014/MJ, návrh na uzavření nájemní 

smlouvy k části pozemku v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

08 

02803/RM1822/41 RM_M 38 Návrh na záměr města pronajmout nemovité věci  

v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

08 

02804/RM1822/41 RM_M 39 Návrh na vklad majetku v k.ú. Poruba, obec 

Ostrava, do základního kapitálu společnosti 

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

08 

02805/RM1822/41 RM_M 40 Návrh na souhlas s umístěním přípojek,                      

s napojením na inž. sítě pro společnost XZB 

(Europe) s.r.o. 

08 

02806/RM1822/41 RM_M 42 Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. 

Michálkovice, obec Ostrava 

08 

02807/RM1822/41 RM_M 43 Návrh na prodej nemovité věci v k.ú. Třebovice  

ve Slezsku, obec Ostrava, návrh uzavřít smlouvu  

o zřízení služebnosti, na straně oprávněného             

a návrh na uzavření dohody o úhradě                   

za bezesmluvní užívání s fyzickými osobami 

08 

02808/RM1822/41 RM_M 45 Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města 

s uzavřením smlouvy o nájmu části nemovitosti   

pro organizaci Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace 

08 

02809/RM1822/41 RM_M 49 Stanovisko k předžalobní výzvě k vydání 

bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání 

pozemku parc. č. 2993/4, k.ú. Svinov, obec Ostrava 

08 

02810/RM1822/41 RM_M 59 Návrh na zrušení usnesení č. 0609/ZM1822/10        

ze dne 13. 11. 2019 v bodě 5 - 7), návrh na uzavření 

kupních smluv na pozemky v k. ú. Mošnov, obec 

Mošnov a k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice                     

ve Strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov 

08 

02811/RM1822/41 RM_M 62 Návrh koupit a svěřit pozemky v k. ú. Muglinov, 

obec Ostrava a uzavřít kupní smlouvy 

08 

02812/RM1822/41 RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Dodávka vodoměrů 2020“ poř. 

č. 148/2019 

08 

02813/RM1822/41 RM_MZP 1 Projednání vybraných bodů valné hromady 

obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 
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02814/RM1822/41 RM_M 12 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává 

cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy 

07 

02815/RM1822/41 RM_M 13 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství 

07 

02816/RM1822/41 RM_M 14 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním 

poplatku ze psů 

07 

02817/RM1822/41 RM_M 15 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

07 

02818/RM1822/41 RM_M 16 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním 

poplatku z pobytu 

07 

02819/RM1822/41 RM_M 28 Rozdělení výnosů daně z hazardních her a dílčí 

daně z technických her 

07 

02820/RM1822/41 RM_M 29 Úprava rozpočtu 07 

02821/RM1822/41 RM_M 41 Zpráva o hospodaření statutárního města Ostravy 

za 3. čtvrtletí roku 2019 

07 

02822/RM1822/41 RM_M 30 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního 

města Ostravy na rok 2020 v rámci programů           

na podporu Tělovýchovy a sportu a Vrcholového 

sportu 

60 

02823/RM1822/41 RM_M 9 Zásady a kritéria pro podání a hodnocení návrhů  

na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 

2020 

91 

02824/RM1822/41 RM_M 10 Žádost Moravio s.r.o., Kukučínova 799/10, 709 00 

Ostrava - Hulváky, IČO: 29265266 o dotaci ve výši 

50 tis. Kč na konferenci Barcamp Ostrava 2019 

91 

02825/RM1822/41 RM_M 31 Žádost o mimořádnou dotaci spolku Winter-Cup, 

z.s. a společnosti VK Ostrava, s.r.o. 

91 

02826/RM1822/41 RM_M 55 Udělení předchozího souhlasu organizaci PLATO 

Ostrava, p.o., s nabytím movitých věcí 

42 

02827/RM1822/41 RM_M 8 Návrh na zřízení Pracovní skupiny sociálního 

bydlení a vymezení náplně její činnosti 

86 

02828/RM1822/41 RM_M 22 Návrh na změnu účelu poskytnutých návratných 

finančních výpomocí příspěvkovým organizacím  

v oblasti sociální péče 

86 

02829/RM1822/41 RM_M 23 Návrh na změnu podmínek čerpání a vyúčtování 

příspěvků poskytnutých příspěvkovým 

organizacím v sociální oblasti 

86 

02830/RM1822/41 RM_M 2 Neposkytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu 

životního prostředí města Ostravy na realizaci 

projektu “IV. etapa revitalizace zeleně v areálu 

NPP Landek” 

80 

02831/RM1822/41 RM_M 3 Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci 

dotačního programu “Kotlíkové dotace                  

v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 
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02832/RM1822/41 RM_M 6 Návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, 

kterou se upravuje trvalé označování psů                 

a evidence jejich chovatelů, ve znění obecně 

závazné vyhlášky č. 5/2013 

80 

02833/RM1822/41 RM_M 32 Žádost příspěvkové organizace Čtyřlístek - 

centrum pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava, o posunutí termínu použití finančních 

prostředků z Fondu životního prostředí města 

Ostravy na realizaci projektu “Vybudování parku 

pro krátkodobý odpočinek v Petřkovicích” 

80 

02834/RM1822/41 RM_M 56 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizace 

(Aktualizace 2019) 

80 

02835/RM1822/41 RM_M 33 Smlouva o poskytování spisové služby eSpis LITE 

se společností Základní škola Slezská Ostrava, 

Škrobálkova 51, p.o. 

83 

02836/RM1822/41 RM_VZ 3 Objednávka časových razítek 83 

02837/RM1822/41 RM_VZ 4 VZMR Poskytnutí technické podpory                   

k softwarovým produktům ORACLE společností 

KLARI s.r.o. 

83 

02838/RM1822/41 RM_M 26 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného 

břemene” v souvislosti se stavbami uvedenými          

v rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

02839/RM1822/41 RM_M 27 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”   

v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce VO oblast 

Kramolišova” 

05 

02840/RM1822/41 RM_M 44 “Rekonstrukce a prodloužení sběrače B               

do Radvanic”, návrh na uzavření Dodatku č.6          

ke Smlouvě o dílo č. 2777/2017/OSR 

05 

02841/RM1822/41 RM_M 53 Návrh na uzavření “Dodatku č. 1 ke smlouvě 

nájemní” v souvislosti se stavbou “Prodloužení 

sběrače B do Radvanic” a “Smlouvy o úhradě        

za ušlou zemědělskou produkci”, v souvislosti        

se stavbou “Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - 

Poruba” 

05 

02842/RM1822/41 RM_M 54 Návrh na uzavření smluv o věcných právech               

k cizím pozemkům v souvislosti se stavbou 

“Kanalizace Polanka”, zahrnutou do kapitálového 

rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

02843/RM1822/41 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “MSIC budova Piano, 

rekonstrukce střechy”, poř. č. 209/2019 

05 

02844/RM1822/41 RM_VZ 5 “Vodní zdroj Nová Ves a Dubí - revitalizace 

prameniště Dubí - 2. část hydrogeologického 

průzkumu” uzavření smlouvy o dílo k veřejné 

zakázce malého rozsahu 

05 

02845/RM1822/41 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Kanalizace Bartovice - III. etapa 

(PD+AD+IČ)”, poř. č. 167/2019 
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02846/RM1822/41 RM_VZ 8 Veřejná zakázka „Odkanalizování Heřmanic, 

spádové oblasti ulic Vrbická - Záblatská (mimo SV 

část oblasti)“, poř. č. 89/2019 

05 

02847/RM1822/41 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “KONCERTNÍ HALA MĚSTA 

OSTRAVY - výběr projektanta (studie stavby)”, 

poř.č. 163/2019, uzavření smlouvy na studii stavby 

05 

02848/RM1822/41 RM_M 57 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 

do majetku města 

89 

02849/RM1822/41 RM_M 60 Výtvarně-architektonická soutěž o návrh na řešení 

“Památníku válečných veteránů” 

89 

02850/RM1822/41 RM_MZP 2 Návrh na úpravu počtu funkčních míst odboru 

dopravně správních činností a odboru ochrany 

životního prostředí Magistrátu města Ostravy 

36 

02851/RM1822/41 RM_M 24 Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku                   

v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 

sousední nemovitosti 

84 

02852/RM1822/41 RM_M 25 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

  
 
 
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 37 Finanční prostředky na obnovu bytového fondu  

ve vlastnictví SMO pro rok 2020 

08 

  RM_M 34 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě             

o výpůjčce ev.č. 2507/2017/MJ 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 41. schůze rady města konané dne 03.12.2019 
  
Usnesení číslo: 02777/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 41. schůze rady města konané dne 03.12.2019 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Sportovní           
a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02778/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích, obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.,          
se sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691, jejímž jediným 
společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přeúčtováním finančních prostředků ve výši 5 739 108,08 Kč z účtu č.426 - Jiný výsledek 

hospodaření minulých let  na účet č. 429 - Neuhrazená ztráta minulých let dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele 
Zoologické zahrady Ostrava a botanického parku Ostrava, p.o.                
do Buenos Aires (Argentina) ve dnech 2.-15.11.2019 
  
Usnesení číslo: 02779/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
42 

  
k usnesení č. 02428/RM1822/36 
  
Rada města 

  
1) projednala 
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zprávu ze zahraniční   pracovní   cesty  Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava 

a botanického parku Ostrava, p.o. do  Buenos Aires (Argentina)  ve dnech  2.-15.11.2019   

  

 
RM_M 51 
Schválení podání žádosti o dotaci pro projekt “Regenerace sídliště 
Hrabůvka - 1. etapa, Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové” v rámci programu 
Regenerace veřejných prostranství na sídlištích 
  
Usnesení číslo: 02780/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a podáním žádosti o dotaci pro projekt  ”Regenerace sídliště Hrabůvka - 

1. etapa, Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové” v rámci programu Regenerace veřejných prostranství 

na sídlištích 

  

2) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou a předložením žádosti o dotaci a všech jejích 

příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy v rámci programu 

Regenerace veřejných prostranství na sídlištích, v případě, že zastupitelstvo městského obvodu 

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

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 18.12.2019 

 starosta městského obvodu Ostrava-Jih 

  
3) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu v roce 2021 v celkové výši      

17 547 tis. Kč, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování ve výši 5 773 tis. Kč z rozpočtu 

statutárního města Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

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

specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 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. 

Strana 10/76  
  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 31.12.2020 

 starosta městského obvodu Ostrava-Jih 

  
 

RM_MZP 4 
Návrh na optimalizaci početního stavu zaměstnanců zařazených            
do Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02781/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
optimalizaci početního stavu strážníků Městské policie Ostrava z důvodu zefektivnění výkonu 

služby ze současných 710 na 680   a navýšení počtu funkčních míst zaměstnanců 

vykonávajících obslužné činnosti z důvodu zajištění nepřetržité strážní služby v areálu Útulku 

pro psy města Ostravy na ulici Provozní 4a/5540 v Ostravě-Třebovicích ze 119 na 122                

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) stanovuje 

  
celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Městské policie 

Ostrava,  a to na 802 v členění 680 strážníků a čekatelů a 122 zaměstnanců vykonávajících 

obslužné činnosti s účinností od 01.01.2020 

  

 
RM_VZ 6 
Veřejná zakázka “Preventivní péče MP Ostrava”, poř. č 208/2019 
  
Usnesení číslo: 02782/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

pracovnělékařských služeb zaměstnancům statutárního města Ostravy zařazených do Městské 

policie Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 00635162 

za jednotkové ceny uvedené v předloženém materiálu 
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RM_M 4 
Návrh na prominutí úroků z prodlení a smluvních pokut za prodlení          
s placením nájemného a prominutí úroků z prodlení a smluvních pokut 
za prodlení s placením faktur za vyúčtování služeb společnosti Tisk 
Sarpet, s.r.o., IČO: 04824601 
  
Usnesení číslo: 02783/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost společnosti Tisk Sarpet, s.r.o., se sídlem Vojanova 3127/1A, IČO: 04824601, o prominutí 

dluhů dle Přílohy č. 2 předkládaného materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neprominutí úroků z prodlení a smluvních pokut společnosti Tisk Sarpet, s.r.o.,  

se sídlem Vojanova 3127/1A, IČO: 04824601, projednávaném na základě žádosti dle Přílohy          

č. 2, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě a Příloze č. 5 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města konanému dne 11. 12. 2019 návrh dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

k projednání 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 11.12.2019 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 50 
Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města 
  
Usnesení číslo: 02784/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o písemnostech adresovaných radě města a zastupitelstvu města dle přílohy č. 1 

a 3 včetně informace o stavu vyřízení dle předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

vyřídit písemnost nevyřízenou dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 15.12.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 63 
Zpětvzetí pohledávek a žaloba o určení výše pohledávek v insolvenčním 
řízení vůči společnosti One Energy & One Mobile a.s. 
  
Usnesení číslo: 02785/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zpětvzetí dílčí pohledávky č. 1 a dílčí pohledávky č. 2 za dlužníkem One Energy & One Mobile 

a.s., IČO 01879880 v insolvenčním řízení sp. zn.: KSOS 25 INS 12156/2018 vedeném            

u Krajského soudu v Ostravě, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o podání žaloby proti Ing. Davidu Jánošíkovi, insolvenčnímu správci  společnosti One Energy 

& One Mobile a.s., IČO 01879880,  o určení výše dílčí pohledávky č. 5 a dílčí pohledávky č. 6  

v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. KSOS 25 INS 

12156/2018, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 52 
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 
  
Usnesení číslo: 02786/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku  na  zajištění dopravní  
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obslužnosti území statutárního města Ostrava veřejnou linkovou dopravou společností ČSAD 

Havířov a.s., uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem,                

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 3 
Návrh na úpravu platu ředitelky Firemní školky města Ostravy, 
příspěvkové organizace a ředitele Zoologické zahrady a botanického 
parku Ostrava, příspěvkové organizace s účinností od 1. 1. 2020 
  
Usnesení číslo: 02787/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu platu Jany Madecké, ředitelky Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace, 

IČO: 71294155 s účinností od 1. 1. 2020 dle předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
Úpravu  platu  Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady  a  botanického parku Ostrava, 

příspěvkové organizace, IČO: 00373249 s účinností od 1. 1. 2020 dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 5 
Projednání návrhu rozpočtu a plánu činností zájmového sdružení 
právnických osob TROJHALÍ KAROLINA na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 02788/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se schválením rozpočtu a plánu činností zájmového 

sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA na rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 
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RM_M 48 
ITI ostravské aglomerace - Objednávka na zpracování aktualizace 
Socioekonomické analýzy Integrované strategie ostravské metropolitní 
oblasti 
  
Usnesení číslo: 02789/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření objednávky na zajištění služeb v souvislosti se zpracováním aktualizace 

Socioekonomické analýzy Integrované strategie ostravské metropolitní oblasti pro Strategii ITI 

ostravské metropolitní oblasti 2021-2027 mezi statutárním městem Ostrava a společností 

BeePartner a.s. 

se sídlem: nám. Svobody 527, 739 61  Třinec, IČO: 03589277 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru strategického rozvoje 

zabezpečit všechny úkony spojené s realizací bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 28.02.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 61 
Řemeslný inkubátor Ostrava z. s. - zánik a vznik členství a změny           
v orgánech spolku 
  
Usnesení číslo: 02790/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
vystoupení spolku Provoz Hlubina z. s. ze spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z. s. dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 
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na   straně statutárního města Ostravy   s   přijetím Vítkovické  střední  průmyslové  školy 

za člena spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z. s. 

  

3) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s odvoláním MXXXX ŠXXXX z funkce člena 

předsednictva spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z. s. a to s účinností ke dni rozhodnutí správní 

rady spolku  o jeho odvolání 

  

4) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se zvolením pana Ing. JXXXXX LXXXXXX, nar. 

XXXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX, do funkce člena 

předsednictva spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z. s., a to s účinností od následujícího dne         

od ukončení funkce člena předsednictva pana MXXXXXX ŠXXXXXXX 

  

5) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s odvoláním VíXXXXXXXX OXXXXXX z funkce člena 

dozorčí rady spolku Řemeslný inkubátor z. s., a to s účinností ke dni rozhodnutí správní rady 

spolku o jeho odvolání 

  

6) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy se zvolením paní AXXXXX PXXXXXXXX, nar. 

XXXXXXX81, bytem XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX do funkce člena 

dozorčí rady spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z. s. a to s účinností od následujícího dne         

od ukončení funkce člena dozorčí rady pana VXXXXXXXXX OXXXXXX 

  

 
RM_M 47 
Projednání návrhu uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí 
vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském 
zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s. a návrhu 
úprav stanov společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 02791/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 08763/RM1418/122 
k usnesení č. 2185/ZM1418/34 
k usnesení č. 01464/RM1822/24 
k usnesení č. 0356/ZM1822/7 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování 

služeb v obecném hospodářském zájmu ev. č. 1453/2018/OSR ve znění Dodatku č. 1           

mezi společností Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 

372/2, 708 00 Ostrava-Pustkovec, IČO: 25379631, statutárním městem Ostrava                   

a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, dle 

přílohy č. 3 a č. 4 předloženého materiálu, 

a to za současného splnění podmínky uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

 souhlasit na straně statutárního města Ostrava se změnou stanov společnosti Moravskoslezské 

inovační centrum Ostrava, a. s., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

a to za současného splnění podmínky uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 11.12.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 46 
Návrh na zrušení Smlouvy o zřízení práva stavby ev. č. 1755/2019/OSR  
v plném rozsahu a návrh na uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby        
v novém, upraveném znění 
  
Usnesení číslo: 02792/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 00223/RM1822/5 
k usnesení č. 0233/ZM1822/5 
k usnesení č. 0016/ZM1822/2 
k usnesení č. 00964/RM1822/16 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

zrušit usnesení zastupitelstva města č. 0233/ZM1822/5 ze dne 10. 4. 2019, kterým zastupitelstvo 

rozhodlo o uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby ev.č. 1755/2019/OSR ze dne 28. 5. 2019 

(příloha č. 1) 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout, na straně stavebníka, o uzavření nové, upravené Smlouvy o zřízení práva stavby          

s vlastníkem Ostravskou univerzitou, IČO: 619 88 987, se sídlem Dvořákova 138/7, Ostrava - 

Moravská Ostrava, PSČ 702 00, jejímž předmětem bude zřízení práva stavby na pozemku 

parc.č. 213/26 nově vzniklém oddělením části “a” z pozemku parc.č. 213/1 a oddělením části “b” 

z pozemku parc.č. 213/22 a pozemku parc.č. 225/14 nově vzniklém oddělením částí “d+e”          

z pozemku parc.č. 214/10 a oddělením části “f” z pozemku parc.č. 225/9 dle geometrického 

plánu č. 6029-69/2019, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (příloha č. 2) 

  

3) souhlasí 

  
s Prohlášením, kterým statutární město Ostrava, jakožto oprávněný z věcného břemene 

zřízení provozování a údržby kanalizačního sběrače DN 1200x1200 prohlašuje, že řádnému 

výkonu jeho oprávnění nebrání a nebude bránit zřízení práva stavby k zatíženým pozemkům   

ze strany Ostravské univerzity pro statutární město Ostrava (příloha č. 3) 

  

4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 11.12.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 1 
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace - 
udělení předchozího souhlasu zřizovatele se stavební úpravou              
a s nabytím darů do vlastnictví příspěvkové organizace, projekt „Koruna 
ze vstupu“ 
  
 

(zn.předkl.) 
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Usnesení číslo: 02793/RM1822/41 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
v souladu s Čl. IX odst. 2 písm. a) zřizovací listiny ze dne 22. 5. 2014 Zoologické zahrady        

a botanického parku Ostrava, příspěvkové organizace, IČ: 00373249, se sídlem Michálkovická 

2081/197, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, ve znění jejího Dodatku č. 6 s plánovanou stavební 

úpravou budovy inv.č. 21126 “Pavilon Tanganika” v areálu ZOO Ostrava dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

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

z jednotlivých darů v celkové výši 96.248,- Kč dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu        

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

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

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas k darovacím smlouvám dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 16.12.2019 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
4) schvaluje 

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

dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o snížení neinvestičního příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Zoologickou zahradu 

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

2081/197, 710 00 Ostrava na rok 2019 o 1.156 tis. Kč 

  

6) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- s n i ž u j í neinvestiční příspěvky na ORJ 300 
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na § 3741, pol. 5331, ORG 4270        o 1.156 tis. Kč 

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

na § 6409, pol. 5901                            o 1.156 tis. Kč 

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

na § 6330, pol. 4134                            o 1.156 tis. Kč 

na § 6330, pol. 5345                            o 1.156 tis. Kč 

  

7) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 6) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
8) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci 

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

se sídlem Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava o 1.156 tis. Kč pro rok 2019 

  

9) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

zajistit převedení finančních prostředků ve výši 1.156.006,- Kč na zvláštní účet určený výhradně 

pro účely projektu „Koruna ze vstupu“ 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 58 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo                          
č. 3580/2018/OSR/VZKÚ ze dne 13. 11. 2018 na realizaci díla “Smíšené 
trvalkové výsadby a následná 3-letá údržba 17 výsadbových lokalit      
v rámci města Ostravy” 
  
Usnesení číslo: 02794/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 20/76  
  

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3580/2018/OSR/VZKÚ ze dne 13. 11. 2018         

mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a AWT 

Rekultivace a.s. se sídlem Dělnická 41/884, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá, zastoupena 

Kamilem Holendou, předsedou představenstva a Krzysztofem Gałązkou, místopředsedou 

představenstva, IČO 47676175 na realizaci díla “Smíšené trvalkové výsadby a následná 3-letá 

údržba 17 výsadbových lokalit v rámci města Ostravy” 

  

2) schvaluje 

  
úpravu rozpočtu, kterým se: 

zvyšují příjmy ORJ 300 

§ 2141, pol. 2111                                                                             o         197 tis. Kč 

zvyšují běžné výdaje ORJ 300 

§ 3745, pol. 5169                                                                             o          197 tis. Kč      

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 7 
Návrh na předání pozemků pod vodohospodářskými stavbami            
ve vlastnictví statutárního města Ostravy do nájmu společnosti 
Ostravské vodárny a kanalizace a.s., navýšení hodnoty 
vodohospodářského majetku města o realizované technické zhodnocení 
a záměr pronájmu 
  
Usnesení číslo: 02795/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání pozemků pod vodohospodářskými stavbami ve vlastnictví statutárního města Ostrava 

a vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava v celkové pořizovací ceně 

1.899.549,68 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000 ve znění 

pozdějších dodatků do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
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I. Pozemky v celkové pořizovací ceně 1.766.208,00 Kč 

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

ceně 338.930,00 Kč, parc. č. 1359/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 48 m2, stavba      

bez čp/če, tech. vyb., v pořizovací ceně 8.700,00 Kč, parc. č. 1359/4 - zastavěná plocha          

a nádvoří, o výměře 88 m2, stavba bez čp/če, tech. vyb., v pořizovací ceně 14.420,00 Kč, vše       

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 

- pozemek parc. č. 17/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 107 m2, v pořizovací ceně 

24.200,00 Kč, v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, 

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

ceně 14.400,00 Kč, parc. č. 521/26 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 33 m2, stavba         

bez čp/če, tech. vyb., v pořizovací ceně 500,00 Kč, vše v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava, 

- pozemek parc. č. 806/4 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 280 m2, v pořizovací ceně 

5.600,00 Kč, 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., v pořizovací ceně 2.830,00 Kč, p. p. č. 246/1 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené 

nebo upravené, o výměře 90 m2, v pořizovací ceně 2.230,00 Kč, p. p. č. 252/1 - vodní plocha, 

koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 278 m2, v pořizovací ceně               

6.890,00 Kč, p. p. č. 1044 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 190 m2, v pořizovací ceně 

4.710,00 Kč, p. p. č. 1045 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 387 m2, v pořizovací ceně 

9.590,00 Kč, p. p. č. 1064 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 68 m2, v pořizovací ceně 

1.680,00 Kč,  p. st. č. 253 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 244 m2, stavba bez čp/če, tech. 

vyb., v pořizovací ceně 98.297,00 Kč, p. st. č. 536 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře        

281 m2, stavba bez čp/če, tech.vyb., v pořizovací ceně 113.208,00 Kč, p. p. č. 212/5 - ostatní 

plocha, manipulační plocha, o výměře 616 m2, v pořizovací ceně 260.451,00 Kč, p. p. č. 253/1 - 

ostatní plocha, zeleň, o výměře 3 818 m2, v pořizovací ceně 119.000,00 Kč, p. p. č. 1049 - ostatní 

plocha, jiná plocha, o výměře 306 m2, v pořizovací ceně 123.282,00 Kč vše v k. ú. Nová Ves        

u Ostravy, obec Ostrava, 

- pozemky parc. č. 2616 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 183 m2, v pořizovací 

ceně 4.400,00Kč, parc. č. 2563/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3 588 m2, v pořizovací 

ceně 86.650,00 Kč, parc. č. 2563/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 8 m2, bez čp/če, tech. 

vyb., v pořizovací ceně 190,00 Kč, parc. č. 2563/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m2, 

v pořizovací ceně 360,00 Kč, vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 

- pozemek parc. č. 774/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 114 m2 v pořizovací ceně 

68.400,00 Kč, v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 

- pozemky p. p. č. 4454 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 23 m2, v pořizovací ceně          

600,00 Kč, p. p. č. 888/2 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 10 223 m2, v pořizovací ceně 

247.100,00 Kč, vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

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

ceně 209.590,00 Kč, v k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina  
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II. Dlouhodobý drobný hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 133.341,68 Kč 

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

vodárny a kanalizace a.s.: 

- č. dokladu FVR178193 - navrtávací pásy, domovní uzávěry a kanalizační odbočky za období 

9/2019, v pořizovací ceně 55.985,64 Kč 

- č. dokladu FVR178689 - navrtávací pásy, domovní uzávěry a kanalizační odbočky za období 

10/2019, v pořizovací ceně 77.356,04 Kč 

  

2) rozhodla 

  
o navýšení hodnoty vodohospodářského majetku, který má společnost Ostravské vodárny       

a kanalizace a.s. již v nájmu o realizované technické zhodnocení 

- o celkovou částku 6.021.896,02 Kč, 

v Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě - Přívoze byla provedena výměna tří čerpadel         

s instalací předřazeného macerátoru pro každé čerpadlo ve strojně - technologické části, bylo 

vyměněno sací a výtlačné potrubí velké cirkulace, došlo k přepojení odbočky potrubí pro 

vyhnilý kal DN 150 na sací potrubí vč. výměny uzávěru. V elektroinstalaci a systémech řízení 

technologických procesů byly nahrazeny veškeré kabely k čerpadlům, ventilům a místním 

skříním, byly instalovány nové typizované ovládací skříně, nové kabely pro nová technologická 

zařízení (čerpadla a macerátory). Pod technologickým zařízením  byla vybetonována nová 

betonová deska v ocelovém rámu a naistalováno nové zvedací zařízení, inventární čísla majetku 

185252, 185253, 185254, 185255, 185257, 185258, 185260, 185261, 185269, 

technické zhodnocení bylo zrealizováno v rámci stavby “Rekonstrukce čerpadel velké cirkulace 

VN na ÚČOV v Ostravě - Přívoze”, ORG 7387, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava  

  

3) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby  ve vlastnictví 

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

I. Dokončené investiční akce SMO 

- Vodovod, který je rozdělen na dolní tlakové pásmo DN 225, DN 200, DN 100 celkové délky 

465,53 m a na horní tlakové pásmo celkové délky 438,43 m včetně 4 kusů podzemních hydrantů 

DN 80 uložený v pozemcích parc. č. 2727/2, parc. č. 2727/6, parc. č. 2727/9, parc. č. 2727/11, 

parc. č. 2727/12, parc. č. 2727/20, parc. č. 2727/21, parc. č. 2727/22, parc. č. 2727/23, parc. č. 

2727/24, parc. č. 2727/25 vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována 

kolaudačním souhlasem č. 125/19/VH/K ze dne 12. 9. 2019. 

- Vodovodní řad PE 100 D 160 celkové délky 163,52 m včetně 1 podzemního hydrantu DN 80 

uložený v pozemcích parc. č. 4427/14, parc. č. 4427/1, parc. č. 3289/10 a parc. č. 3289/1 vše         

v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem        

č. 130/19/VH/K ze dne 23. 9. 2019.  
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4) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 

podepsal předávací protokoly dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 06.12.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 17 
Návrh koupit pozemek v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava a návrh        
na svěření nemovité věci příslušnému městskému obvodu 
  
Usnesení číslo: 02796/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc, a to: 

- pozemek p.p.č. 17/19 v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, od vlastníka: 

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

IČO 277 69 143  

za sjednanou kupní cenu ve výši 165.700,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

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

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

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

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

Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

3) souhlasí 

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

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

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

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

nabude do svého vlastnictví 
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4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 18 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce na část pozemku 
v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava s fyzickou osobou 
  
Usnesení číslo: 02797/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně půjčitele 

o uzavření dodatku č. 1 ke “Smlouvě o výpůjčce” ev. č. 2820/2009/MJ ze dne 27. 11. 2009      

na část pozemku parc. č. 200, ost. plocha - zeleň o výměře 10 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec 

Ostrava (ul. Bedřicha Václavka) 

s 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX 

XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 19 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Muglinov, obec 
Ostrava Návrh na záměr města pronajmout části pozemku v k.ú. Svinov, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02798/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města 

pronajmout části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, parc. č. 1913/2, orná 

půda o celkové výměře 50,30 m2, a to část označenou v situačním výkresu jako “A”, o výměře  

32 m2, část označenou v situačním výkresu jako “B,” o výměře 9,90 m2 a část označenou            

v situačním výkresu jako “C”, o výměře 8,40 m2, v k.ú. Svinov, obec Ostrava (ul. Jelínkova), 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu, 
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a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 20 
Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Bobrovníky, obec Hlučín 
  
Usnesení číslo: 02799/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem prodat 

níže uvedené nemovité věci v k.ú.  Bobrovníky, obec Hlučín, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, nesvěřené městskému obvodu, a to: 

- pozemek parc. č. 488 

- pozemek parc. č. 489, jehož součástí je stavba č. p. 43, rod. dům  

- pozemek parc. č. 490 

včetně součástí a příslušenství (přípojka vody, přípojka elektro, žumpa, plotová vrata, plotová 

vrátka, oplocení) 

do společného jmění manželů XXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX a XXXXXX 

XXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 1.400.000 Kč 

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 21 
Návrh na souhlas s umístěním nadzemního vedení VN 22 kV včetně 1 ks 
ocelového stožáru a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02800/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním nadzemního vedení VN 22 kV včetně 1 ks ocelového stožáru vedení VN 22 kV         

na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1141/34 - trvalý travní porost 

v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

v rámci stavby “Sedlnice, č.p. 531 - DPCZ, DTS, VN, NNk” 

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

  

2) rozhodla 

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

a provozování nadzemního vedení VN 22 kV včetně 1 ks ocelového stožáru vedení VN 22 

kV k pozemku: 

parc. č. 1141/34 - trvalý travní porost 

v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem služebního bytu č. 6        
v domě na ul. Pobialova 875/8, Ostrava-Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02801/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem služebního bytu č. 6 o velikosti 

1+1 umístěného ve 3. sníženém nadzemním podlaží bytového domu č.p. 875, který je součástí 

pozemku parc. č 328, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, na ul. 

Pobialova č. or. 8, Ostrava-Moravská Ostrava, s žadatelkou 

 



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 27/76  
  

Bc. SXXXXXX TXXXXXXXXX, rok narození XXXX, trvale bytem XXXXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX, 

na dobu určitou od 2. 1. 2020 po dobu výkonu zaměstnání žadatelky u statutárního města 

Ostravy, zařazené do Městské policie Ostrava, 

s výši nájemného 2.988,- Kč (bez záloh na služby spojené s užíváním bytu a nájemného            

za zařizovací předměty) 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 36 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ev. č. 1631/2014/MJ, 
návrh na uzavření nájemní smlouvy k části pozemku v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02802/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ev. č. 1631/2014/MJ ze dne 25. 6. 2014, ve znění 

dodatku č. 1 

se společností QX PROMOTION - advertising s. r. o., se sídlem Dobrovského 686/2, Město,  

736 01 Havířov, IČO 253 97 915 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření nájemní smlouvy k části pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 9 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

se společností OCEAN48 s. r. o., se sídlem Staňkova 374/20, Ponava, 612 00 Brno,  

IČO 646 13 356 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 38 
Návrh na záměr města pronajmout nemovité věci v k.ú. Mošnov, obec 
Mošnov 
  
Usnesení číslo: 02803/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

- budova č. p. 323 o výměře 618 m2, která je součástí pozemku parc. č. st. 446 

- budova č. p. 325 o výměře 618 m2, která je součástí pozemku parc. č. st. 444 

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 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 39 
Návrh na vklad majetku v k.ú. Poruba, obec Ostrava, do základního 
kapitálu společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02804/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem vložit níže uvedený majetek v k.ú. Poruba, obec Ostrava, do základního kapitálu 

společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, 

Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 253 85 691, formou nepeněžitého vkladu, a to: 

- pozemek parc. č. 825/1 včetně všech součástí, kterými jsou zejména: 

- hřiště pro fotbal - travnatý povrch 

- hřiště pro fotbal - škvárový povrch 

- tenisové kurty - antuka 

- atletická dráha 

- hřiště pro volejbal - antuka 

- hřiště pro házenou - asfaltový povrch 

- hlavní tribuna u travnatého fotbalového hřiště 

- tribuna u škvárového hřiště pro fotbal 
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a 

včetně příslušenství (venkovní úpravy - vrata ocelová z profilů včetně sloupků, plot - ocelové 

plotové rámy, plochy z betonových dlaždic, plochy asfaltové, plochy s povrchem z betonového 

monolitu, plot kolem tenisového kurtu s umělým povrchem, plot rámkový, vrátka plotová 2x); 

- pozemek parc. č. 825/2, jehož součástí je stavba č.p. 6093, obč. vyb. včetně příslušenství 

(přípojka pitné vody, kanalizační přípojka, elektro přípojka);  

- pozemek parc. č. 825/3, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb.;  

- pozemek parc. č. 825/4, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb.; 

- pozemek parc. č. 825/5; 

- pozemek parc. č. 826, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb.;  

- pozemek parc. č. 827, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb. včetně příslušenství 

(přípojka pitné vody, kanalizační přípojka, elektro přípojka);   

- pozemek parc. č. 828, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb. včetně příslušenství 

(přípojka pitné vody, kanalizační přípojka, elektro přípojka);  

- pozemek parc. č. 830, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb. 

- stavba bez čp/če, obč. vyb., na pozemku parc.č. 606, která se stane součástí tohoto pozemku; 

- pozemek parc. č. 606; 

- část pozemku parc. č. 607 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 127 m2, která je dle GP         

č. 3207-133/2019 vyhotoveného pro k.ú. Poruba, obec Ostrava, oddělena a nově označena jako 

pozemek parc. č. 607/2 ost. plocha, jiná plocha;  

- část pozemku parc. č. 823 ost. plocha, zeleň o výměře 1138 m2, která je dle GP                

č. 3208-134/2019 vyhotoveného pro k.ú. Poruba, obec Ostrava, oddělena a nově označena jako 

pozemek parc. č. 823/3 ost. plocha, sport. a rekreační plocha; 

- část pozemku parc. č. 834/1 ost. plocha, zeleň o výměře 1374 m2, která je dle GP                    

č. 3209-135/2019 vyhotoveného pro k.ú. Poruba, obec Ostrava, oddělena a nově 

označena   jako pozemek parc. č. 834/7 ost. plocha, zeleň. 

Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckým posudkem celkovou částkou ve výši 53.259.065,- Kč, 

zaokrouhleno na 53.300.000,- Kč. 

Výše ocenění jednotlivých věcí je uvedeno v příloze č. 3 předloženého materiálu. 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 40 
Návrh na souhlas s umístěním přípojek, s napojením na inž. sítě         
pro společnost XZB (Europe) s.r.o. 
  
 

(zn.předkl.) 
08 
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Usnesení číslo: 02805/RM1822/41 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním přípojek do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

vodovodní přípojky vč. vodoměrné šachty a areálového potrubí pitné vody, 

areálového potrubí požárního vodovodu, 

kanalizační splaškové přípojky vč. kanalizační šachtice, 

kanalizační dešťové přípojky vč. kanalizační šachtice, 

do pozemku 

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

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

dočasné nadzemní staveništní přípojky 0,4kV 

do pozemků 

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

- p. p. č. 1525 - ostatní plocha, jiná plocha 

oba v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

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

podzemní kabelové přípojky VN 22kV 

do pozemků 

p. p. č. 822/24 – ostatní plocha, jiná plocha, 

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

p. p. č. 822/51 – ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 822/63 – ostatní plocha, jiná plocha, 

všechny v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

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

pro investora: 

XZB (Europe) s.r.o. 

se sídlem Gen. Fajtla 372, 742 51 Mošnov 

IČO: 06588603, 

v rámci stavby “Výrobní a skladová Hala XZB” 

  

2) souhlasí 

  
s připojením 
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nově budovaných přípojek na inženýrské sítě ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- vodovodní přípojky na vodovodní řad DN 350, 

- kanalizační splaškové přípojky kanalizační šachticí v místě napojení na splaškovou kanalizaci 

DN 400, 

- kanalizační dešťové přípojky kanalizační šachticí v místě napojení na dešťovou kanalizaci DN 

600, 

vše v pozemku p. p. č. 822/47 v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, 

pro investora: 

XZB (Europe) s.r.o. 

se sídlem Gen. Fajtla 372, 742 51 Mošnov 

IČO: 06588603, 

v rámci stavby “Výrobní a skladová Hala XZB” 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

za dodržení podmínek uvedených ve stanovisku pro územní a stavební řízení zn. 

9773/VO29588/2019/NO vydaném provozovatelem inž. sítí společností Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO: 45193665, které je přílohou č. 5 předloženého 

materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním sjezdu - asfaltové komunikace (o konstrukci 520 mm), vč. přeložení a úpravy 

chodníku a cyklostezky ze zámkové dlažby ve vlastnictví statutárního města Ostravy,            

do pozemku p. p. č. 822/47 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

do zákonem stanoveného ochranného pásma vodních děl vodovodního řadu DN 350, splaškové 

kanalizace DN 400 a dešťové kanalizace DN 600 ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

pro investora: 

XZB (Europe) s.r.o. 

se sídlem Gen. Fajtla 372, 742 51 Mošnov 

IČO: 06588603, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 42 
Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02806/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava,          

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Michálkovice, a to část 

pozemku p.p.č. 2/2, o výměře 273 m2, která je dle pracovní verze geometrického plánu                

č. 2238-139/2019 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 2/12, včetně součásti 

(zpevněné plochy) 

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava,         

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Michálkovice, a to část 

pozemku p.p.č. 609/1, o výměře 347 m2, která je dle geometrického plánu č. 2232-16/2019 

oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 609/3, ost. plocha, ost. komunikace 

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

  

3) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava,          

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Michálkovice, a to část 

pozemku p.p.č. 217/30, ost. plocha, zeleň, o výměře 7 m2, dle geometrického plánu                 

č. 2210-103/2016 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 271/55, ost. plocha, zeleň 

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

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2019 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 43 
Návrh na prodej nemovité věci v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec 
Ostrava, návrh uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti, na straně 
oprávněného a návrh na uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní 
užívání s fyzickými osobami 
  
Usnesení číslo: 02807/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem prodat nemovitou věc v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava, a to pozemek parc.č. 990/26 do podílového spoluvlastnictví níže 

uvedeným vlastníkům, za cenu obvyklou, stanovenou v celkové výši 178.060,- Kč, a to v těchto 

podílech: 

- podíl ve výši 1/2 XXXX XXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX, za kupní cenu          

ve výši 89.030,- Kč 

- podíl ve výši 1/2 XXXX XXXXX XXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX, za kupní cenu ve výši 

89.030,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu v rámci “Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti”, dle přílohy  

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky, že kupující uzavřou dohodu o bezesmluvním užívání 

pozemku parc.č. 990/26, k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 

  

2) rozhodla 

  
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizačních stok 

DN 200, DN 1500 k pozemku: 

parc. č. 990/26 – zahrada 

v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, 

s povinnými: 

XXXX XXXXX XXXXX, rok narození XXXX 

XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXX 

XXXX XXXXX XXXXX, rok narození  XXXX 

XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXXX 



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 34/76  
  

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření kupní smlouvy v rámci “Kupní 

smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti” uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

3) rozhodla 

  
na straně věřitele 

uzavřít  dohodu o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku ve vlastnictví statuárního města 

Ostrava, parc. č. 990/26 - zahrada v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava (ul. Karla Hynka 

Máchy) 

s dlužníky 

XXXX XXXXX XXXXXX rok narození XXXX 

XXXX XXXXX XXXXX, rok narození XXXX 

oba bydlištěm: XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 45 
Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města s uzavřením smlouvy 
o nájmu části nemovitosti pro organizaci Městská nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 02808/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
pro organizaci Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20a, 

Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00, IČO: 006 35 162, předchozí souhlas s uzavřením smlouvy    

o nájmu části nemovitosti č. 104134-000-00 v rozsahu přílohy č. 2 předloženého materiálu,            

na pronájem části nemovitosti, a to střechy o výměře 13 m2, na budově č. p. 235, která je 

součástí pozemku parc. č. 833/3, k.ú. Radvanice, obec Ostrava (na adrese U Stavisek 65), 

svěřené dané organizaci na základě zřizovací listiny, 
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s 

T-Mobile Czech Republic, a.s. 

se sídlem: Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 

IČO: 649 49 681 

za účelem umístění telekomunikačního zařízení, výstavby, provozování, údržby, úprav              

nebo výměny, modernizace a rozvoje telekomunikačních sítí, včetně veškerých koncových           

a obslužných zařízení, umožňujících umístění a provozování technologie potřebné pro zajištění 

provozu veřejných komunikačních sítí a poskytování služeb elektronických komunikací 

podnikateli zajišťujícími veřejnou komunikační síť podle ZEK, 

a to v souladu s ustanovením čl. IX bod 4 písm. b) zřizovací listiny organizace Městská 

nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, schválené usnesením zastupitelstva města                 

č. 2509/1014/32 dne 21. 5. 2014, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  

 
RM_M 49 
Stanovisko k předžalobní výzvě k vydání bezdůvodného obohacení        
za bezesmluvní užívání pozemku parc. č. 2993/4, k.ú. Svinov, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 02809/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
poslední předžalobní výzvu ze dne 15. 10. 2019  ve věci vydání bezdůvodného obohacení           

ve výši 87.559,- Kč z důvodu bezesmluvního užívání pozemku parc. č. 2993/4, k.ú. Svinov, obec 

Ostrava, ve vlastnictví XXXXX XXXX, rok narození XXXX, trvale bytem XXXXXXXXX, 

721 00 Ostrava-XXXXX, na kterém je umístěna komunikace ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) trvá 

  
na svém usnesení č. 00361/RM1822/7  bod 2) ze dne 18. 12. 2018, kterým rozhodla vydat 

bezdůvodné obohacení ve výši 48.195,- Kč za užívání nemovité věci o celkové výměře 315 m2,  

v k.ú. Svinov, obec Ostrava, a to části pozemku parc. č. 2993/4, ostatní plocha (celková výměra 

747 m2), vymezené dle geodetického zaměření, které  je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 

ve vlastnictví XXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXX, 721 00 Ostrava,           

za období od 11. 12. 2015 do 11. 12. 2018. kdy výše obvyklého nájemného činí 51 Kč/m2/rok           

a roční nájemné za předmět užívání činí 16.065,- Kč 

  

3) doporučuje 
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zastupitelstvu města 

 

schválit návrh odpovědi jménem primátora, Ing. Tomáše Macury, MBA, advokátovi 

Mgr. Zdeňku Krmáškovi, zastupujícího vlastníka pozemku parc. č. 2993/4, k.ú. Svinov, obec 

Ostrava - dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 59 
Návrh na zrušení usnesení č. 0609/ZM1822/10 ze dne 13. 11. 2019 v bodě 
5 - 7), návrh na uzavření kupních smluv na pozemky v k. ú. Mošnov, obec 
Mošnov a k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice ve Strategické průmyslové zóně 
Ostrava - Mošnov 
  
Usnesení číslo: 02810/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

zrušit jeho usnesení č. 0609/ZM1822/10 ze dne 13. 11. 2019 v bodě 5) - 7) návrhu 

usnesení, kterým rozhodlo o prodeji  pozemků v k. ú. Mošnov, obec Mošnov a v k.ú. Sedlnice, 

obec Sedlnice, do vlastnictví: 

- OAMP Hall 2 s.r.o., se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,  

IČO: 078 99 505 

- OAMP Hall 3 s.r.o., se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,  

IČO: 078 99 556 

- OAMP Hall 4 s.r.o., se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,  

IČO: 078 99 670 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem prodat pozemky: 

- pozemek parc. č. 1128/4 
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- pozemek parc. č. 1128/5 

- pozemek parc. č. 1129/39 

- pozemek parc. č. 1129/40 

- pozemek parc. č. 1129/41 

- pozemek parc. č. 1129/49 

k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice 

  

- pozemek p. p. č. 1331/24 

- pozemek p. p. č. 1331/25 

- pozemek p. p. č. 1331/26 

- pozemek p. p. č. 1331/27 

- pozemek p. p. č. 1331/20 

- pozemek p. p. č. 1331/21 

- pozemek p. p. č. 1331/22 

- pozemek p. p. č. 1331/23 

- pozemek p. p. č. 1332/46 

-pozemek p. p. č. 1332/47 

-pozemek p. p. č. 1332/48 

-pozemek p. p. č. 1332/43 

-pozemek p. p. č. 1332/44 

-pozemek p. p. č. 1332/45 

-pozemek p. p. č. 1332/49 

-pozemek p. p. č. 1332/50 

-pozemek p. p. č. 1332/51 

-pozemek p. p. č. 1332/52 

-pozemek p. p. č. 1332/53 

-pozemek p. p. č. 1332/54 

-pozemek p. p. č. 1334/6 

-pozemek p. p. č. 1334/7 

-pozemek p. p. č. 1334/8 

-pozemek p. p. č. 1334/9 

-pozemek p. p. č. 1334/10 

-pozemek p. p. č. 1334/11 

-pozemek p. p. č. 1335/40 

-pozemek p. p. č. 1335/41 

-pozemek p. p. č. 1335/42 

-pozemek p. p. č. 1335/37 

-pozemek p. p. č. 1335/38 

-pozemek p. p. č. 1335/39 

-pozemek p. p. č. 1336/14 

-pozemek p. p. č. 1336/15 

-pozemek p. p. č. 1336/16 

-pozemek p. p. č. 1336/17 

-pozemek p. p. č. 1336/18 

-pozemek p. p. č. 1336/20 
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-pozemek p. p. č. 1336/21 

-pozemek p. p. č. 1336/22 

-pozemek p. p. č. 1339/55 

-pozemek p. p. č. 1339/56 

-pozemek p. p. č. 1339/57 

-pozemek p. p. č. 1340/124 

-pozemek p. p. č. 1340/125 

-pozemek p. p. č. 1340/126 

-pozemek p. p. č. 1340/127 

-pozemek p. p. č. 1340/128 

-pozemek p. p. č. 1340/129 

-pozemek p. p. č. 1366/31 

-pozemek p. p. č. 1366/32 

-pozemek p. p. č. 1366/33 

-pozemek p. p. č. 1366/34 

-pozemek p. p. č. 1366/35 

-pozemek p. p. č. 1366/36 

-pozemek p. p. č. 1366/37 

-pozemek p. p. č. 1366/38 

-pozemek p. p. č. 1433/1 

-pozemek p. p. č. 1433/2 

-pozemek p. p. č. 1458 

-pozemek p. p. č. 1463 

vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

do vlastnictví OAMP Hall 2 s.r.o., se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO: 078 99 505 

za dohodnutou kupní cenu ve výši 42.755.566,40 Kč + DPH ve výši 8.978.668,94 Kč 

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

za podmínky souhlasu správce programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu 

  

3) souhlasí 

  
s návrhem prodat: 

- pozemek parc. č. 1122/73 

- pozemek parc. č. 1122/74 

- pozemek parc. č. 1122/75 

- pozemek parc. č. 1122/77 

- pozemek parc. č. 1122/71 

- pozemek parc. č. 1122/72 

- pozemek parc. č. 1129/42 

- pozemek parc. č. 1129/43 

- pozemek parc. č. 1129/44 
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- pozemek parc. č. 1129/45 

- pozemek parc. č. 1129/47 

- pozemek parc. č. 1129/48 

vše v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice 

- pozemek p. p. č. 1366/30 

- pozemek p. p. č.  1367/6 

oba v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 

do vlastnictví OAMP Hall 3 s.r.o., se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO: 078 99 556 

za dohodnutou kupní cenu ve výši  20.018.803,20 Kč + DPH ve výši   4.203.948,67 Kč 

a s návrhem uzavřít kupní  smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

za podmínky souhlasu správce programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu 

  

4) souhlasí 

  
s návrhem prodat: 

-pozemek p. p. č. 1329/5 

-pozemek p. p. č. 1329/6 

-pozemek p. p. č. 1329/7 

-pozemek p. p. č. 1329/8 

-pozemek p. p. č. 1329/10 

-pozemek p. p. č. 1332/58 

-pozemek p. p. č. 1332/59 

-pozemek p. p. č. 1332/60 

-pozemek p. p. č. 1332/61 

-pozemek p. p. č. 1332/62 

-pozemek p. p. č. 1332/63 

-pozemek p. p. č. 1332/64 

-pozemek p. p. č. 1332/65 

-pozemek p. p. č. 1332/66 

-pozemek p. p. č. 1332/67 

-pozemek p. p. č. 1332/68 

-pozemek p. p. č. 1332/69 

-pozemek p. p. č. 1332/20 

-pozemek p. p. č. 1332/55 

-pozemek p. p. č. 1332/56 

-pozemek p. p. č. 1332/57 

-pozemek p. p. č. 1338/23 

-pozemek p. p. č. 1339/58 

-pozemek p. p. č. 1339/59 

-pozemek p. p. č. 1339/60 

-pozemek p. p. č. 1340/130 
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-pozemek p. p. č. 1467/29 

-pozemek p. p. č. 1467/18 

-pozemek p. p. č. 1467/27 

-pozemek p. p. č. 1467/28 

-pozemek p. p. č. 1467/19 

-pozemek p. p. č. 1467/26 

-pozemek p. p. č. 1524/1 

-pozemek p. p. č. 1524/2 

-pozemek p. p. č. 1467/17 

-pozemek p. p. č. 1332/19 

-pozemek p. p. č. 1523 

vše v k.ú. Mošnov, obec Mošnov  

do vlastnictví OAMP Hall 4 s.r.o., se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO: 078 99 670 

za dohodnutou kupní cenu ve výši  17.146.444,80Kč +  DPH ve výši  3.600.753,40 Kč 

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

za podmínky souhlasu správce programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 62 
Návrh koupit a svěřit pozemky v k. ú. Muglinov, obec Ostrava a uzavřít 
kupní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 02811/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit pozemky v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 

od: 

Otevřený podílový fond AMISTA ČESKÝ POZEMKOVÝ FOND, 

AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00, Praha 8,  

IČO: 714 90 469, obhospodařování majetku v podílovém fondu 
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AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00, Praha 8,  

IČO: 274 37 558, a to: 

a) 

- pozemek p.č.st. 657, 

za sjednanou kupní cenu  ve výši 121.440,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 5 předloženého materiálu, 

b) 

- pozemek p.p.č. 388/1,  

- pozemek p.p.č. 388/2, 

- pozemek p.p.č. 393/1, 

- pozemek p.p.č. 414/4, 

- pozemek p.p.č. 421/29, 

- pozemek p.p.č. 421/36, 

- pozemek p.p.č. 530 

a 

část  pozemku  p.p.č. 114/112  v  k. ú. Muglinov, obec Ostrav   o   výměře 803 m2,   která 

je dle geometrického plánu č. 2740-204/2019 pro k. ú. Muglinov, obec Ostrava označena          

jako pozemek p.p.č. 114/121, 

za sjednanou kupní cenu ve výši celkem 9.558.480,- Kč 

a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 6 předloženého materiálu, 

za podmínky, že městský obvod Slezská Ostrava se bude podílet na úhradě kupní ceny ve výši 

30%, s výjimkou pozemku parc. č. 114/112, tj. částkou 2.797.980,- Kč 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města  

vyhradit si rozhodnutí označit pozemky p.č.st. 657, p.p.č. 388/1, p.p.č. 388/2, p.p.č. 393/1, p.p.č. 

414/4, p.p.č. 421/29, p.p.č. 421/36, p.p.č. 530 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, jakožto majetek 

svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava, dle ust. čl. 9 odst. (1), písm. b) Obecně závazné 

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

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

označit pozemky p.č.st. 657, p.p.č. 388/1, p.p.č. 388/2, p.p.č. 393/1, p.p.č. 414/4, p.p.č. 

421/29, p.p.č. 421/36, p.p.č. 530 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava,  jakožto majetek svěřený 

městskému obvodu Slezská Ostrava, dle čl. 9 odst. (1), písm. b) Obecně závazné vyhlášky          

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

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
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předložit návrh dle bodů 1) - 3)  tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.12.2019 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_VZ 1 
Veřejná zakázka „Dodávka vodoměrů 2020“ poř. č. 148/2019 
  
Usnesení číslo: 02812/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 02326/RM1822/34 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
ze zjednodušeného podlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na dodávky vodoměrů 

pro rok 2020, z důvodů uvedených v předloženém materiálu, účastníky: 

Sensus Česká republika spol. s r.o. 

se sídlem: Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5 

IČO: 48114651 

z částí 6. a 9. veřejné zakázky 

ista Česká republika s.r.o. 

se sídlem: Jeremiášova 947/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5 

IČO: 61056758 

z části 6. veřejné zakázky 

Koncept FAST s.r.o. 

se sídlem: Krušnohorská 786, 363 01 Ostrov 

IČO: 45357811 

z částí 6., 7., 8. a 9. veřejné zakázky 

  

2) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli 

dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na dodávky 

vodoměrů v roce 2020, s účastníkem: 

Sensus Česká republika spol. s r.o. 

se sídlem: Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5 

IČO: 48114651 

• pro část 1. veřejné zakázky „Dodávka vodoměrů“ - vodoměr A za cenu nejvýše 
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přípustnou 70.000,- Kč bez DPH 

• pro část 2. veřejné zakázky „Dodávka vodoměrů“ - vodoměr B za cenu nejvýše přípustnou 

283.600,- Kč bez DPH 

• pro část 3. veřejné zakázky „Dodávka vodoměrů“ - vodoměr C za cenu nejvýše 

přípustnou 72.000,- Kč bez DPH 

• pro část 4. veřejné zakázky „Dodávka vodoměrů“ - vodoměr D za cenu nejvýše 

přípustnou 83.000,- Kč bez DPH 

• pro část 5. veřejné zakázky „Dodávka vodoměrů“ - vodoměr E za cenu nejvýše přípustnou 

415.000,- Kč bez DPH 

• pro část 7. veřejné zakázky „Dodávka vodoměrů“ - vodoměr G za cenu nejvýše 

přípustnou 119.600,- Kč bez DPH 

• pro část 8. veřejné zakázky „Dodávka vodoměrů“ - vodoměr H za cenu nejvýše 

přípustnou 99.000,- Kč bez DPH 

  

3) zrušuje 

  
podle ust. § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, zadávací řízení k částem 6. a 9. veřejné zakázky “Dodávka vodoměrů 

2020” z důvodu uvedeného v předloženém materiálu  

  

 
RM_MZP 1 
Projednání vybraných bodů valné hromady obchodní společnosti 
Koordinátor ODIS s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02813/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
90 

  
k usnesení č. 02581/RM1822/38 
  
Rada města 

  
1) ukládá 

  
delegovanému zástupci na valnou hromadu obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o.,            

se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 3388/111, PSČ 702 00, IČO 64613895 hlasovat 

PRO v bodech programu č.: 

1)  Změny v Tarifu integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS           

pro rok  2020 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

2)  Kritéria financování veřejné linkové dopravy v ODIS v roce 2020 dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

3)  Odměňování jednatelů společnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

4)  Sjednání obchodního případu nad 500 000 Kč dle přílohy č. 5 předloženého materiálu             
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za předpokladu prokázání splnění podmínek uvedených v Právním rozboru 

5) Principy rozúčtování tržeb z jízdného mezi dopravci v ODIS pro rok 2020 dle přílohy č. 6 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Macura, MBA, T: 09.12.2019 

 primátor 

  
 

RM_M 12 
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává cenová mapa 
stavebních pozemků města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02814/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města 

Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D., 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 11.12.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 13 
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství 
  
Usnesení číslo: 02815/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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vydat  obecně  závaznou   vyhlášku   o  místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D., 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 11.12.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 14 
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů 
  
Usnesení číslo: 02816/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D., 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 11.12.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 15 
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 
  
Usnesení číslo: 02817/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
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1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D., 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 11.12.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 16 
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu 
  
Usnesení číslo: 02818/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D., 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 11.12.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 28 
Rozdělení výnosů daně z hazardních her a dílčí daně z technických her 
  
Usnesení číslo: 02819/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
07 
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Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozdělení prostředků výnosu daně z hazardních her a dílčí daně z technických her městským 

obvodům dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j e 

- účelová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 1355, ORJ 120 o 28 516 tis. Kč 

z v y š u j í 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 1355, org. 519 o 1 990 tis. Kč 

                                                   org. 516 o 741 tis. Kč 

                                                   org. 502 o 22 035 tis. Kč 

                                                   org. 506 o 1 528 tis. Kč 

                                                   org. 504 o 602 tis. Kč 

                                                   org. 505 o 93 tis. Kč 

                                                   org. 517 o 1 527 tis. Kč 

Městské obvody dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1355 celkem o 28 516 tis. Kč 

- zvýší/sníží výdaje/příjmy 

na § xxxx, pol. xxxx celkem o 28 516 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_M 29 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 02820/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele organizaci Dětské centrum Domeček, p.o., a to snížení 

neinvestičního příspěvku o 1 757 tis. Kč 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků ve výši 159 522 Kč městskému obvodu Moravská Ostrava          

a Přívoz na opravu zpevněných ploch v oblasti Nová Karolina 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

(A.1.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 35015 o 1 050 tis. Kč 

                                                ÚZ 35019 o 385 tis. Kč 

na pol. 4116, ÚZ 060534027, ORJ 120 o 54 tis. Kč (A.2.) 

(E.2.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 109117017, org. 107000000 o 70 tis. Kč 

                                                ÚZ 109517018, org. 107000000 o 410 tis. Kč 

                                                ÚZ 109117017, org. 109000000 o 52 tis. Kč 

                                                ÚZ 109517018, org. 109000000 o 291 tis. Kč 

                                                ÚZ 106515011, org. 112000000 o 430 tis. Kč 

- ostatní přijaté investiční transfery ze SR 

(E.2.) na ORJ 120, pol. 4216, ÚZ 110117988, org. 3223000000 o 5 tis. Kč 

                                                ÚZ 107117968, org. 3152000000 o 504 tis. Kč 

                                                ÚZ 107517969, org. 3152000000 o 8 574 tis. Kč 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 135, ORJ 120 o 30 tis. Kč (A.3.) 

na pol. 4122, ÚZ 161, ORJ 120 o 8 893 tis. Kč (E.1.) 

- investiční přijaté transfery od obcí 

na pol. 4221, ÚZ 110595823, ZJ 024, org. 3223000000 o 84 tis. Kč (E.2.) 
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- nedaňové příjmy 

(C.2.) na § 3233, pol. 2229, ÚZ 134, ORJ 140, org. 81 o 4 tis. Kč 

          na § 3592, pol. 2229, ÚZ 35019, ORJ 170, org. 4241 o 4 tis. Kč 

          na § 4350, pol. 2229, ÚZ 348, ORJ 180, org. 38 o 7 tis. Kč 

          na § 4357, pol. 2229, ÚZ 348, ORJ 180, org. 38 o 1 tis. Kč 

- běžné výdaje 

(C.2.) na ORJ 120, § 6402, pol. 5366, ÚZ 134 o 4 tis. Kč 

                                                             ÚZ 348 o 8 tis. Kč 

                                            pol. 5364, ÚZ 35019 o 4 tis. Kč 

(C.3.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5194, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 6 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 1 tis. Kč 

                                            pol. 5168, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 11 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 2 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 1 tis. Kč 

(C.5.) na ORJ 300, § 3639, pol. 5139, ÚZ 112500000, org. 115000001 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 112100000, org. 115000001 o 1 tis. Kč 

                                            pol. 5175, ÚZ 112500000, org. 115000001 o 2 tis. Kč 

                                                             ÚZ 112100000, org. 115000001 o 1 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

na § 5522, pol. 6121, ORJ 230, org. 8185 o 245 tis. Kč (C.1.) 

(C.4.) na ORJ 210, § 3312, pol. 6121, org. 8230 o 64 tis. Kč 

                               § 3326, pol. 6121, org. 8255 o 2 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, org. 3277 o 6 tis. Kč 

                               § 3632, pol. 6121, org. 8254 o 5 tis. Kč 

- neinvestiční transfery 

(A.1.) na ORJ 170, § 3592, pol. 5336, ÚZ 35015, org. 4241 o 1 050 tis. Kč 

                                                             ÚZ 35019, org. 4241 o 385 tis. Kč 

na § 3311, pol. 5336, ÚZ 060534027, ORJ 160, org. 4234 o 54 tis. Kč (A.2.) 

na § 3233, pol. 5336, ÚZ 135, ORJ 140, org. 82 o 30 tis. Kč (A.3.) 

- převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 502 o 160 tis. Kč (E.4.) 

z v y š u j e 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120  o 8 893 tis. Kč (E.1.) 

                                                   o 1 757 tis. Kč (E.3.) 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 10 402 tis. Kč (E.2.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
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(C.3.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5901, org. 108000000 o 8 tis. Kč 

                                            pol. 5167, ÚZ 103533063, org. 108000001 o 11 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 108000001 o 2 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103103639, org. 108000001 o 1 tis. Kč 

(C.4.) na ORJ 210, § 3639, pol. 5175 o 23 tis. Kč 

                               § 3312, pol. 5175, org. 8230 o 54 tis. Kč 

(C.5.) na ORJ 300, § 3639, pol. 5166, ÚZ 112500000, org. 115000000 o 3 tis. Kč 

                                                             ÚZ 112100000, org. 115000000 o 2 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

na § 4357, pol. 6121, ORJ 230, org. 6035 o 245 tis. Kč (C.1.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 1 757 tis. Kč 

s n i ž u j e 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 160 tis. Kč (E.4.) 

- financování 

na pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 o 18 tis. Kč (E.2.) 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (A.4., E.4.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305 o 819 tis. Kč 

- zvýší výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 819 tis. Kč 

- zvýší převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6330, org. 502 o 160 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na § xxxx, pol. 5331, ÚZ 6330 o 160 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava (A.4.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305 o 496 tis. Kč 

- zvýší výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 496 tis. Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih (A.4.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305 o 325 tis. Kč 

- zvýší výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 325 tis. Kč 

Městský obvod Vítkovice (A.4.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů 
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na pol. 4122, ÚZ 13305 o 65 tis. Kč 

- zvýší výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 65 tis. Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (A.4.) 

- zvýší neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 13305 o 63 tis. Kč 

- zvýší výdaje 

na § 43xx, pol. 5xxx, ÚZ 13305 o 63 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.12.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 41 
Zpráva o hospodaření statutárního města Ostravy za 3. čtvrtletí roku 
2019 
  
Usnesení číslo: 02821/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

projednat zprávu o hospodaření statutárního města Ostravy za 3. čtvrtletí roku 2019 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

souhlasit s předkládáním zprávy o hospodaření statutárního města Ostravy (bez městských 

obvodů) od 1. 1. 2020 pouze k datu 30. 6. běžného roku dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D., 
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předložit zastupitelstvu města k projednání zprávu o hospodaření statutárního města Ostravy           

za 3. čtvrtletí roku 2019 dle bodu 1) předloženého materiálu a k odsouhlašení bod 2) 

předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 11.12.2019 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 30 
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 
2020 v rámci programů na podporu Tělovýchovy a sportu a Vrcholového 
sportu 
  
Usnesení číslo: 02822/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2020          

v rámci programu na podporu tělovýchovy a sportu ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným    

v přílohách č. 1 - 5 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2020 v rámci 

programu na podporu tělovýchovy a sportu dle příloh č. 1 - 5 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2020 v rámci 

programu na podporu tělovýchovy a sportu dle přílohy č. 6 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2020 v rámci 

programu na podporu vrcholového sportu dle příloh č. 7 a 8 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním 

městem Ostrava a příjemci účelových dotací dle bodů 2) a 4) tohoto usnesení a dle přílohy č. 9 

předloženého materiálu 

  

6) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

odložit rozhodnutí o poskytnutí dotací pro FC Vítkovice 1919, z.s., IČO 22881425, se sídlem  

30. dubna 560/11, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava na realizaci projektů uvedených          

v přílohách č. 1, 3, 4 a 7 předloženého materiálu na základě důvodové zprávy 

  

7) ukládá 

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

předložit návrh dle bodů 1) - 6) tohoto usnesení k rozhodnutí a ke schválení zastupitelstvu města 

na jeho jednání dne 11.12.2019 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 11.12.2019 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 9 
Zásady a kritéria pro podání a hodnocení návrhů na ocenění pedagogů  
u příležitosti Dne učitelů 2020 
  
Usnesení číslo: 02823/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Zásady a kritéria pro podání a hodnocení návrhů  na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 

2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 10 
Žádost Moravio s.r.o., Kukučínova 799/10, 709 00 Ostrava - Hulváky,  
IČO: 29265266 o dotaci ve výši 50 tis. Kč na konferenci Barcamp Ostrava 
2019 
  
Usnesení číslo: 02824/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o neposkytnutí dotace  Moravio s.r.o., Kukučínova 799/10, 709 00 Ostrava - Hulváky,         

IČO: 29265266 na konferenci  Barcamp Ostrava 2019 ve výši 50 tis. Kč 

  

 
RM_M 31 
Žádost o mimořádnou dotaci spolku Winter-Cup, z.s. a společnosti VK 
Ostrava, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02825/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o neposkytnutí mimořádné dotace ve výši 40 tis. Kč spolku Winter-Cup, z.s., IČO: 08436037,  

se sídlem Stiborova 603/37, 779 00 Olomouc - Neředín na realizaci projektu “ Winter-Cup tour 

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

  

2) rozhodla 

  
o  neposkytnutí  mimořádné dotace   ve   výši 30 tis. Kč   společnosti  VK Ostrava,  s.r.o.,  

IČO: 25860542, se sídlem Hrušovská 2953/15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava na realizaci 

projektu “Slavíme 30 let svobody” dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 55 
Udělení předchozího souhlasu organizaci PLATO Ostrava, p.o.,           
s nabytím movitých věcí 
  
Usnesení číslo: 02826/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) uděluje 
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předchozí souhlas organizaci PLATO Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Prokešovo 

náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO 71294538, k nabytí movitých věcí uvedených v příloze 

č. 1 předloženého materiálu, a to na základě návrhu smlouvy o nájmu movitých věcí            

s poskytnutím licence a smlouvy o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouvy dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 8 
Návrh na zřízení Pracovní skupiny sociálního bydlení a vymezení náplně 
její činnosti 
  
Usnesení číslo: 02827/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) ruší 

  
pracovní skupinu sociálního bydlení ke tvorbě Akčního plánu, zřízenou v rámci projektu 

Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava (reg. č. 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003526; 10/2016 - 9/2019) a schválenou RMO dne 16. 1. 2018, 

usnesením č. 08182/RM1418/114 

  

2) zřizuje 

  
pracovní skupinu sociálního bydlení pro účely monitoringu naplňování a revizí Akčního plánu 

koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy a koncepčního dokumentu a jmenuje 

její členy dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Návrh na změnu účelu poskytnutých návratných finančních výpomocí 
příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče 
  
Usnesení číslo: 02828/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 02279/RM1822/34 
k usnesení č. 0568/ZM1822/9 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o změně účelu poskytnutých návratných finančních výpomocí v celkové výši 

30.262 tis. Kč příspěvkovým organizacím v sociální oblasti na neinvestiční příspěvky na provoz 

v roce 2019, dle předloženého materiálu a důvodové zprávy,  a to: 

• Domovu Sluníčko, Ostrava – Vítkovice, příspěvkové organizaci, IČO 70631832,          

se sídlem  Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava – Vítkovice ve výši 981 tis. Kč, 

• Domovu Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvkové organizaci, IČO 70631841, se sídlem 

Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz ve výši 979 tis. Kč, 

• Domovu pro seniory Iris, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvkové organizaci, 

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

1.983 tis. Kč, 

• Domovu Čujkovova, Ostrava – Zábřeh, příspěvkové organizaci, IČO 70631875,              

se sídlem Čujkovova 1717/25, 700 30 Ostrava – Zábřeh ve výši 4.601 tis. Kč, 

• Domovu Korýtko, příspěvkové organizaci, IČO 70631867, se sídlem Petruškova 2936/6, 

700 30 Ostrava – Zábřeh ve výši 519 tis. Kč, 

• Domovu Magnolie, Ostrava – Vítkovice, příspěvkové organizaci, IČO 70631859,               

se sídlem Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava – Vítkovice ve výši 406 tis. Kč, 

• Domovu Slunečnice Ostrava, příspěvkové organizaci, IČO 70631883, se sídlem Opavská 

4472/76, 708 00 Ostrava – Poruba ve výši 13.106 tis. Kč, 

• Domovu pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvkové organizaci, 

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

3.024 tis. Kč, 

• Čtyřlístku – centru pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizaci, 

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

4.663 tis. Kč. 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží 

neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím, na 

§ 4350, pol. 5651, ORJ 180, ORG 34                                               o       981 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5651, ORJ 180, ORG 35                                               o       979 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5651, ORJ 180, ORG 36                                               o    1.983 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5651, ORJ 180, ORG 37                                               o    4.601 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5651, ORJ 180, ORG 38                                               o       519 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5651, ORJ 180, ORG 39                                               o       406 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5651, ORJ 180, ORG 40                                               o  13.106 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5651, ORJ 180, ORG 41                                                o   3.024 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5651, ORJ 180, ORG 43                                                o   4.663 tis. Kč  

- zvýší 
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neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, na 

§ 4350, pol. 5331, ORJ 180, ORG 34                                               o       441 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5331, ORJ 180, ORG 34                                               o       540 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5331, ORJ 180, ORG 35                                               o       670 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5331, ORJ 180, ORG 35                                               o       309 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5331, ORJ 180, ORG 36                                               o    1.983 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5331, ORJ 180, ORG 37                                               o    3.221 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5331, ORJ 180, ORG 37                                               o    1.380 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5331, ORJ 180, ORG 38                                               o       519 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5331, ORJ 180, ORG 39                                               o       406 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5331, ORJ 180, ORG 40                                               o    9.043 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5331, ORJ 180, ORG 40                                               o    4.063 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5331, ORJ 180, ORG 41                                                o   3.024 tis. Kč 

§ 4354, pol. 5331, ORJ 180, ORG 43                                                o      550 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5331, ORJ 180, ORG 43                                                o   4.113 tis. Kč 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit úpravu závazných ukazatelů dle předloženého materiálu a důvodové zprávy: 

Navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2019 organizaci Domov Sluníčko, Ostrava – 

Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832, na základě smlouvy o závazku veřejné 

služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02823/2015/SOC, ve výši 981 tis. Kč, 

Navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2019 organizaci Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, 

příspěvková organizace, IČO 70631841, na základě smlouvy o závazku veřejné služby           

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02983/2015/SOC, ve výši 979 tis. Kč, 

Navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2019 organizaci Domov pro seniory Iris, Ostrava – 

Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 70631824, na základě smlouvy o závazku 

veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02980/2015/SOC, ve výši 1.983 tis. Kč, 

Navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2019 organizaci Domov Čujkovova, Ostrava – 

Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 70631875, na základě smlouvy o závazku veřejné služby  

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02872/2015/SOC, ve výši 4.601 tis. Kč, 

Navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2019 organizaci Domov Korýtko, příspěvková 

organizace, IČO 70631867, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě 

za jeho výkon č. 03243/2015/SOC, ve výši 519 tis. Kč, 

Navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2019 organizaci Domov Magnolie, Ostrava – 

Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631859, na základě smlouvy o závazku veřejné 

služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03180/2015/SOC, ve výši 406 tis. Kč, 
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Navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2019 organizaci Domov Slunečnice Ostrava, 

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

a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02816/2015/SOC, ve výši 13.106 tis. Kč, 

Navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2019 organizaci Domov pro seniory Kamenec, 

Slezská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631816, na základě smlouvy o závazku 

veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02825/2015/SOC, ve výši 3.024 tis. Kč, 

Navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2019 organizaci Čtyřlístek– centrum pro osoby           

se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, na základě smlouvy 

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 02785/2015/SOC, dodatek           

č. 1  02785/2015/D1/2015/SOC ve výši 4.663 tis. Kč. 

  

4) ukládá 

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

předložit návrh dle bodu 1), 2) a 3) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 11.12.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 23 
Návrh na změnu podmínek čerpání a vyúčtování příspěvků 
poskytnutých příspěvkovým organizacím v sociální oblasti 
  
Usnesení číslo: 02829/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 1423/ZM1418/22 
k usnesení č. 2009/ZM1418/31 
k usnesení č. 0096/ZM1822/2 
k usnesení č. 01807/RM1822/27 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování investičního příspěvku Čtyřlístku - 

centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808,  

se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o změně stanovených podmínek čerpání a vyúčtování neinvestičního účelového 

příspěvku Domova Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, IČO 70631841,           

se sídlem Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - Přívoz dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

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

předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 11.12.2019 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 2 
Neposkytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí 
města Ostravy na realizaci projektu “IV. etapa revitalizace zeleně               
v areálu NPP Landek” 
  
Usnesení číslo: 02830/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) nedoporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy 

právnické osobě: VTK NCA a.s., IČO: 08497770, se sídlem Výstavní 81/97, Vítkovice, 703 00 

Ostrava na realizaci projektu “IV. etapa revitalizace zeleně v areálu NPP Landek” dle přílohy          

č. 1, č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 11.12.2019 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_M 3 
Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů  
na pořízení kotlů v rámci dotačního programu “Kotlíkové dotace             
v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 
  
Usnesení číslo: 02831/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 0421/ZM1822/7 
k usnesení č. 01978/RM1822/29 
k usnesení č. 02406/RM1822/35 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí bezúročných zápůjček v celkové výši 1 320 000Kč fyzickým osobám 

dle přílohy č. 1 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. 2 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu a důvodové zprávy mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedenými 

fyzickými osobami 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 11.12.2019 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 6 
Návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou se upravuje 
trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů, ve znění obecně 
závazné vyhlášky č. 5/2013 
  
Usnesení číslo: 02832/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů 
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a evidence jejich chovatelů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2013  

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

přijmout změnu obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů   

a evidence jejich chovatelů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit zastupitelstvu města návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou            

se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů, ve znění obecně závazné 

vyhlášky č. 5/2013 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 11.12.2019 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 32 
Žádost příspěvkové organizace Čtyřlístek - centrum pro osoby             
se zdravotním postižením Ostrava, o posunutí termínu použití 
finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy           
na realizaci projektu “Vybudování parku pro krátkodobý odpočinek          
v Petřkovicích” 
  
Usnesení číslo: 02833/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně termínu použití finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy          

v rámci realizace projektu “Vybudování parku pro krátkodobý odpočinek v Petřkovicích”               

z 31. 12. 2019 na 30. 06. 2020 dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 56 
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizace (Aktualizace 2019) 
  
Usnesení číslo: 02834/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
80 
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Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací (Aktualizace 2019) dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu s úpravou 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

předložit Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací (Aktualizace 2019) dle bodu 1) tohoto 

usnesení zastupitelstvu města ke schválení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 11.12.2019 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 33 
Smlouva o poskytování spisové služby eSpis LITE se společností 
Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, p.o. 
  
Usnesení číslo: 02835/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o poskytování elektronické spisové služby eSpis ve verzi LITE                  

se společností Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvková organizace       

se sídlem Škrobálkova 300/51, 718 00 Ostrava - Kunčičky, IČO 08146497, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 3 
Objednávka časových razítek 
  
Usnesení číslo: 02836/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  vystavení  objednávky  1 mil.  kusů kvalifikovaných časových razítek  za  celkovou cenu 
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150 000,- Kč bez DPH vůči státnímu podniku Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 

909/4, 225 99 Praha 1, IČO 47114983, 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: 31.12.2019 

 vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu 

  
 

RM_VZ 4 
VZMR Poskytnutí technické podpory k softwarovým produktům 
ORACLE společností KLARI s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 02837/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické 

podpory se spol. KLARI s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/77, 148 00 Praha 4, IČO: 24756679 

za cenu nejvýše přípustnou ve výši 909 399,72 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 26 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného břemene” v souvislosti         
se stavbami uvedenými v rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02838/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit s návrhem uzavřít  ”Smlouvu o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce vodovodu a propojení kanalizace ul. Martinovská” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28 října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 



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 64/76  
  

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

souhlasit s návrhem uzavřít  ”Smlouvu o zřízení věcného břemene”  v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. S. Tůmy” mezi povinným: 

Moravskoslezský kraj 

se sídlem ul. 28 října 117, 702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 

se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

IČO: 00095711 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek, T: 11.12.2019 

 vedoucí odboru investičního 

  
 

RM_M 27 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti              
se stavbou “Rekonstrukce VO oblast Kramolišova” 
  
Usnesení číslo: 02839/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 65/76  
  

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce VO oblast Kramolišova” mezi vlastníkem: 

XXXXX XXXXX XXX XXXX XXXX 

XX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce VO oblast Kramolišova” mezi vlastníkem: 

XXXX XXXXXX XXX XXXX XXXX 

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce VO oblast Kramolišova” mezi vlastníkem: 

XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXX XXXX 

XX XXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX 

X 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce VO oblast Kramolišova” mezi vlastníkem: 

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXX XXXX 

XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXX XXXX 

XXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

XXXXXXX 

a 

oprávněným: 
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rada města 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě”  v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce VO oblast Kramolišova” mezi povinným: 

Asental Land, s.r.o. 

Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 27769143 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 44 
“Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic”, návrh              
na uzavření Dodatku č.6 ke Smlouvě o dílo č. 2777/2017/OSR 
  
Usnesení číslo: 02840/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.6 ke Smlouvě o dílo č. 2777/2017/OSR ve znění Dodatku č.1, Dodatku 

č.2, Dodatku č.3, Dodatku č.4 a Dodatku č.5 na realizaci stavby “Rekonstrukce a prodloužení 

sběrače B do Radvanic” mezi smluvními stranami Ministerstvem financí ČR, Letenská 15,     

118 10 Praha, IČO 00006947 a Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 

Ostrava, IČO 00845451 na straně jedné (objednatel) a společností HOCHTIEF CZ a.s., 

Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO 46678468 na straně druhé (zhotovitel), z důvodu 

vzniku méněprací a víceprací v rámci stavby “Rekonstrukce a prodloužení sběrače B               

do Radvanic”, kterým se upravuje cena  205.544.287,29 Kč bez DPH na 223.286.667,45 Kč  

bez  DPH  a  výše bankovní záruky   z  částky 10.277.000,- Kč na částku   11.165.000,- Kč         

dle přílohy č.1 a důvodové zprávy předloženého materiálu 
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rada města 
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RM_M 53 
Návrh na uzavření “Dodatku č. 1 ke smlouvě nájemní” v souvislosti         
se stavbou “Prodloužení sběrače B do Radvanic” a “Smlouvy o úhradě 
za ušlou zemědělskou produkci”, v souvislosti se stavbou 
“Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba” 
  
Usnesení číslo: 02841/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít na straně nájemce “Dodatek č. 1 k Smlouvě nájemní č. 2062/2016/OI” v souvislosti          

se stavbou “Prodloužení sběrače B do Radvanic” s pronajímatelem Lesy České republiky, 

s.p., Přemyslova 1106, Nový Hadec Králové, 500 08 Hradec Králové,  IČO: 42196451           

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o úhradě za ušlou zemědělskou produkci” v souvislosti se stavbou 

“Rekonstrukce vodovodu Přemyšov-Poruba” mezi pachtýřem Družstvem vlastníků Polanka  

nad Odrou, K Vydralinám 114/5, Polanka nad Odrou, 725 00 Ostrava, IČO: 13644009 

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

00845451, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu     

  

 
RM_M 54 
Návrh na uzavření smluv o věcných právech k cizím pozemkům           
v souvislosti se stavbou “Kanalizace Polanka”, zahrnutou               
do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02842/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu               

o výpůjčce” v souvislosti se stavbou “Kanalizace Polanka” mezi vlastníky XXXXXXX 

XXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXX 

XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX XXX XXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX 

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



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu                     

o výpůjčce” v souvislosti se stavbou “Kanalizace Polanka” mezi vlastníkem XXXXX 

XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX 

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

Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu                   

o výpůjčce” v souvislosti se stavbou “Kanalizace Polanka” mezi vlastníkem XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX 

XXXXXXX 

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

Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu              

o výpůjčce” v souvislosti se stavbou “Kanalizace Polanka” mezi vlastníkem XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX 

XXXXXX XXXXX XXXXXXX 

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

Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu              

o výpůjčce” v souvislosti se stavbou “Kanalizace Polanka” mezi vlastníkem XXXX 

XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXX XXXXX 

XXXXX XXX XXX XXXXXXXXXX 

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

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

  

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

Strana 69/76  
  

uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu               

o výpůjčce” v souvislosti se stavbou “Kanalizace Polanka” mezi vlastníkem XXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX 

XXXXXX XXXXX XXXXXXX 

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

Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu                

o výpůjčce” v souvislosti se stavbou “Kanalizace Polanka” mezi vlastníkem XXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX 

XXXXX XXXXXXX 

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

Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

8) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvu               

o výpůjčce” v souvislosti se stavbou “Kanalizace Polanka” mezi vlastníkem XXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX 

XXXXXX XXXXX XXXXXXX 

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

Ostrava, IČO: 00845451, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “MSIC budova Piano, rekonstrukce střechy”, poř. č. 
209/2019 
  
Usnesení číslo: 02843/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

„Rekonstrukce střešního pláště celků A, B, C a D budovy Piano, Moravskoslezské inovační 

centrum“ v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, dle předloženého materiálu 
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rada města 

Usnesení 
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2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové:   

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. Jan Šrámek - odbor investiční  

4. Mgr. Kateřina Zahrajová - odbor investiční 

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

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

náhradníci:   

1. Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. - náměstek primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 

3. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 

4. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 

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

6. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.04.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.04.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 5 
“Vodní zdroj Nová Ves a Dubí - revitalizace prameniště Dubí - 2. část 
hydrogeologického průzkumu” uzavření smlouvy o dílo k veřejné 
zakázce malého rozsahu 
  
Usnesení číslo: 02844/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na provedení 2. části 

hydrogeologického průzkumu stavby “Vodní zdroj Nová Ves a Dubí - revitalizace prameniště 

Dubí” v k.ú. Zábřeh nad Odrou a k.ú. Svinov, obec Ostrava se společností: 

AQD-envitest, s.r.o. 

Vítězná 1547/3, 702 00 Ostrava 

IČO: 26878453 

za cenu nejvýše přípustnou 290 350,00 Kč bez DPH + DPH v zákonné výši  a v termínu plnění 

24 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Kanalizace Bartovice - III. etapa (PD+AD+IČ)”, poř. č. 
167/2019 
  
Usnesení číslo: 02845/RM1822/41 

(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 

“Kanalizace Bartovice - III. etapa”, v k.ú. Bartovice, obec Ostrava v rozsahu dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

VIVA PROJEKT s.r.o. 

sídlo: Zadní 283, 747 41 Branka u Opavy 

IČO: 25876473 

za cenu nejvýše přípustnou 950.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka „Odkanalizování Heřmanic, spádové oblasti ulic 
Vrbická - Záblatská (mimo SV část oblasti)“, poř. č. 89/2019 
  
Usnesení číslo: 02846/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
05 

  
 



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 72/76  
  

k usnesení č. 01905/RM1822/28 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
na základě návrhu Rozhodnutí zadavatele dle přílohy č. 1 předloženého materiálu výběr 

dodavatele na zhotovení stavby “Odkanalizování Heřmanic, spádové oblasti ulic Vrbická - 

Záblatská (mimo SV část oblasti)”, a to účastníka, který předložil svou nabídku pod poř. č. 1: 

HYDROSPOR spol. s r.o. 

se sídlem: Úprkova 3, 702 00  Ostrava - Přívoz 

IČO: 47666374 

s nabídkovou cenou 83.879.974,73 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY - výběr 
projektanta (studie stavby)”, poř.č. 163/2019, uzavření smlouvy na studii 
stavby 
  
Usnesení číslo: 02847/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01938/RM1822/29 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu a o uzavření smlouvy 

v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 65 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů               

o skutečném majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, na vypracování studie stavby s názvem “Koncertní hala města Ostravy”         

v rozsahu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, s dodavatelem: 

STEVEN HOLL ARCHITECT, P.C. 

se sídlem: 450 West 31st Street, 11th floor, New York, NY 10001, USA 

Domestic Professional Corporation 

DOS ID: 1409928 

 

 



Statutární město Ostrava 
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a 

Architecture Acts s.r.o. 

se sídlem: Gotthardská 37/4, Bubeneč, 760 00 Praha 6, 

IČO: 036 20 620 

vystupující jako společníci společnosti bez právní subjektivity (sdružení) s názvem „OSTRAVA 

CONCERT HALL“ za cenu nejvýše přípustnou 16 125 000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 57 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 02848/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) vydává 

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

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

• části pozemku parc. č. 193/1 nově označeného jako pozemek parc. č. 193/19 v k. ú. 

Mariánské Hory, pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

• pozemku parc. č. 654/3 v k. ú. Bartovice, pro městský obvod Radvanice a Bartovice 

  

2) nevydává 

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

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

• stavby garáže na pozemku parc. č. 2027/41 v k. ú. Radvanice, pro městský obvod 

Radvanice a Bartovice 

  

 
RM_M 60 
Výtvarně-architektonická soutěž o návrh na řešení “Památníku 
válečných veteránů” 
  
Usnesení číslo: 02849/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 
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záměr na vyhlášení výtvarně-architektonické soutěže o návrh na řešení “Památníku válečných 

veteránů” dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
složení soutěžní poroty dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) pověřuje 

  
odbor ÚHA a SŘ ve spolupráci s odborem veřejných zakázek a kapitálových účastí zajištěním 

organizace výtvarně-architektonické soutěže o návrh na řešení “památníku válečných veteránů” 

  

 
RM_MZP 2 
Návrh na úpravu počtu funkčních míst odboru dopravně správních 
činností a odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02850/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
36 

  
k usnesení č. 08062/RM1418/112 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
a) o snížení počtu funkčních míst odboru ochrany životního prostředí z 73 na 72 s účinností         

od 1.1.2020 

b) o zvýšení počtu funkčních míst odboru dopravně správních činností ze 141 na 142 s účinností 

od 1.1.2020 

  

2) bere na vědomí 

  
že celkový počet funkčních míst zaměstnanců statutárního města Ostravy v pracovním poměru 

zařazených do Magistrátu města Ostravy se v souvislosti s bodem 1) tohoto usnesení nemění        

a zůstává 937 k 1.1.2020 

  

 
RM_M 24 
Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku v katastrálním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti 
  
Usnesení číslo: 02851/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
84 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 1986/8 - 

ostatní plocha, k.ú. Koblov, obec Ostrava) s umístěním stavby “Ostrava-Koblov 667/1, NN”  

pro žadatele stavby: PROFI PROJEKT s.r.o.,se sídlem Collo louky 126, 738 02 

Frýdek-Místek, na základě plné moci zmocnitele: ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 

IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušného souhlasu se stavbou dle bodu 1) tohoto usnesení a s tím spojené 

veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 06.12.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasu se stavbou dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 06.12.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 25 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 02852/RM1822/41 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s kácením 3 ks smrků o obvodech kmenů 118 cm, 110 cm a 145 cm, rostoucích na pozemku 

parc.č. 4155/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava,     dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

b) s kácením 1 ks břízy o obvodu kmene 140 cm rostoucí na pozemku parc.č. 692/2 - ostatní 

plocha, zeleň, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, dle přílohy č.2 předloženého materiálu 
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2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení souhlasů s kácením dřevin dle bodu 1a) a 1b) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 06.12.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasů s kácením dřevin dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 06.12.2019 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

 


