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Přehled usnesení rady m ěsta dle čísel ze dne: 14.01.2020  
  
Číslo usnesení  
  

Materiál  Název zn.předkl.  

02996/RM1822/44 RM_M 0 Schválení programu 44. schůze rady města konané 
dne 14.01.2020 

35 

02997/RM1822/44 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti Ostravské komunikace, a.s. 

28 

02998/RM1822/44 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. a návrh 
změny stanov této společnosti 

28 

02999/RM1822/44 RM_M 52 Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci 
pro projekt „Přechod odlehčovací služby 
Gajdošova 39b na na vysílací standard DVB-T2” 

50 

03000/RM1822/44 RM_M 53 Návrh na podání žádosti o dotaci pro projekt 
„Oprava fasády Radnice MOb MOaP” 

50 

03001/RM1822/44 RM_MZP 3 Pravidla pro poskytování příspěvků, cestovních 
náhrad a jiných účelových plnění členům 
zastupitelstva města a fyzickým osobám, 
které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce 
člena výborů a komisí 

35 

03002/RM1822/44 RM_MZP 4 Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon 
funkce neuvolněným členům ZMO s účinností 
od 29.01.2020 

35 

03003/RM1822/44 RM_M 2 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc 
listopad 2019 

25 

03004/RM1822/44 RM_M 43 Dohoda o ukončení platnosti smlouvy 
o poskytování právních služeb č. 0471/2010/MP 
ze dne 09.02. 2010 

25 

03005/RM1822/44 RM_M 37 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů 
vzdušných sil 2020 

01 

03006/RM1822/44 RM_MZP 1 Roční zpráva o výsledcích interního auditu 
Magistrátu města Ostravy za rok 2019 

02 

03007/RM1822/44 RM_MZP 2 Informace odboru interního auditu a kontroly 
Magistrátu města Ostravy o výsledcích finančních 
kontrol za rok 2019 

02 

03008/RM1822/44 RM_M 38 Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 28 
03009/RM1822/44 RM_M 44 Uplatnění nároku na smluvní pokutu a zákonný 

úrok z prodlení vůči společnosti FC Baník Ostrava 
pro porušení smluvních povinností dle smluv 
o využívání sportoviště 

28 

03010/RM1822/44 RM_M 63 Návrh na personální změny v právní komisi rady 
města 

28 

03011/RM1822/44 RM_M 64 Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva 
města Ostravy 

28 

03012/RM1822/44 RM_M 65 Návrh programu 12. zasedání zastupitelstva města, 
které se bude konat dne 29. ledna 2020 

28 
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03013/RM1822/44 RM_M 39 Souhlas s Rozhodnutím a změnou Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra 
na spolufinancování projektu „Ostrava - 
Proskovice - Výstavba hasičské zbrojnice” 

38 

03014/RM1822/44 RM_M 45 Aktualizace Akčního plánu Strategického plánu 
rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 
a vyhodnocení hlavních ukazatelů Strategického 
plánu pro rok 2019 

38 

03015/RM1822/44 RM_M 55 Podání žádosti o dotaci na tvorbu studie 
proveditelnosti pro využití území Ostrava - 
Rozvojová plocha mezi Dolní oblastí Vítkovic 
a Karolinou 

38 

03016/RM1822/44 RM_M 54 Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy v rámci dotační výzvy 
fajnOVY prostor a na vyhlášení dotačního 
programu fajnOVY prostor na období 2020 - 2021 

38 

03017/RM1822/44 RM_M 1 Návrh na záměr města prodat bytovou jednotku - 
k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava (ul. Horní) 

08 

03018/RM1822/44 RM_M 3 Návrh přijmout darem nemovité věci v k. ú. 
Svinov, obec Ostrava a návrh na svěření 
nemovitých věcí městskému obvodu Svinov 

08 

03019/RM1822/44 RM_M 7 Návrh zrušit usnesení zastupitelstva města a návrh 
na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Stará 
Plesná, obec Ostrava 

08 

03020/RM1822/44 RM_M 13 Návrh doplnění Zásad pro stanovení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene - služebností 
k nemovitostem ve vlastnictví SMO 

08 

03021/RM1822/44 RM_M 14 Návrh na zřízení služebnosti, uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti a dodatku ke smlouvě 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
se společností PODA a.s. 

08 

03022/RM1822/44 RM_M 15 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 
kabelového vedení NN včetně betonového sloupu 
a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, 
a. s. 

08 

03023/RM1822/44 RM_M 16 Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města 
č.0468/ZM1822/8 ze dne 18.09.2019 

08 

03024/RM1822/44 RM_M 17 Návrh na nevyužití předkupního práva ke stavbě, 
k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

03025/RM1822/44 RM_M 20 Návrh na předání vodohospodářských staveb 
a pozemků do nájmu spol. Ostravské vodárny 
a kanalizace a.s., navýšení hodnoty 
vodohospodářského majetku statutárního města 
Ostrava o realizované technické zhodnocení 
a záměr pronájmu 

08 
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03026/RM1822/44 RM_M 21 Návrh na záměr města prodat a neprodat nemovité 
věci v k. ú. Nová Bělá, návrh na záměr města 
směnit nemovité věci v k. ú. Výškovice u Ostravy, 
obec Ostrava 

08 

03027/RM1822/44 RM_M 22 Návrh nekoupit spoluvlastnický podíl k pozemku 
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, a návrh na uzavření 
dohody o úhradě za bezesmluvní užívání 
spoluvlastnického podílu k pozemku v k. ú. 
Bartovice, obec Ostrava 

08 

03028/RM1822/44 RM_M 24 Návrh na záměr města prodat nemovité věci, návrh 
na záměr města nesměnit nemovité věci, vše v k. ú. 
Svinov, obec Ostrava a návrh na záměr města 
neprodat nemovitou věc v k. ú. Polanka nad Odrou, 
obec Ostrava 

08 

03029/RM1822/44 RM_M 25 Finanční prostředky na rozvoj a obnovu bytového 
fondu ve vlastnictví SMO pro roky 2020 - 2022 - 
změna v textu bodu 1 a 2 usnesení 
č. 02989/RMm1822/4 ze dne 7. 1. 2020 

08 

03030/RM1822/44 RM_M 27 Návrh na svěření majetku městskému obvodu 
Svinov 

08 

03031/RM1822/44 RM_M 28 Návrh na záměr města prodat části pozemku 
a pozemek v k. ú. Hošťálkovice a návrh na záměr 
města prodat spoluvlastnický podíl k částem 
pozemku v k. ú. Nová Ves, vše obec Ostrava 

08 

03032/RM1822/44 RM_M 29 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku 
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava. Návrh na záměr 
města vypůjčit část pozemku v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava. 

08 

03033/RM1822/44 RM_M 30 Návrh na souhlas s odstraněním stavby lávky 
na části pozemku v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 
a návrh na uzavření nájemní smlouvy na část 
nemovitosti v k. ú. Poruba, obec Ostrava, s Českou 
republikou - Generálním finančním ředitelstvím 

08 

03034/RM1822/44 RM_M 34 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku 
v  k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
a nepronajmout pozemky v k. ú. Svinov, obec 
Ostrava 

08 

03035/RM1822/44 RM_M 36 Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu 
reklamních vitrín v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava 

08 

03036/RM1822/44 RM_M 40 Návrh na uzavření nájemní smlouvy v k. ú. 
Radvanice a k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 

08 

03037/RM1822/44 RM_M 58 Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. 
Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, návrh 
na záměr města neprodat část nemovité věci v k. ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 
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03038/RM1822/44 RM_M 12 Zpráva o jednání zástupců statutárního města 
Ostravy a společnosti Veolia Energie ČR, a.s. 
v návaznosti na uzavřené Memorandum 
o spolupráci 

30 

03039/RM1822/44 RM_M 8 Uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě 
o úvěru registrační číslo 076003220266, 
ev. č.  184/2003/OFR ze dne 17.02.2003 

07 

03040/RM1822/44 RM_M 60 Úprava rozpočtu - změna rozpočtové skladby 07 
03041/RM1822/44 RM_M 61 Úprava rozpočtu roku 2020 07 
03042/RM1822/44 RM_M 62 Úprava rozpočtu r. 2019 07 
03043/RM1822/44 RM_M 4 Žádost o rozšíření uznatelných nákladů v rámci 

poskytnuté dotace Nadačnímu fondu Regionální 
fotbalové akademie Moravskoslezského kraje 
na r. 2020 

91 

03044/RM1822/44 RM_M 5 Žádost Nadačního fondu Českého klubu 
olympioniků regionu Severní Morava o poskytnutí 
peněžitého daru ve výši 200 tis. Kč na podporu 
olympioniků v tíživé finanční a zdravotní situaci 

91 

03045/RM1822/44 RM_M 11 Zapojení statutárního města Ostravy do projektu 
„Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně 
vyloučené lokality v Ostravě” v rámci výzvy 
č. 02_19_075, jako partnera bez finančního 
příspěvku. Předkladatelem a nositelem projektu 
je Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z. s. 

91 

03046/RM1822/44 RM_M 35 Realizace vzdělávacího kurzu Kids´ skills 
pro školní psychology, speciální a sociální 
pedagogy působící ve školských zařízeních v ORP 
Ostrava z projektu MAP ORP Ostrava II 

91 

03047/RM1822/44 RM_M 23 Udělení předchozího souhlasu s nabytím 
nadačního příspěvku do vlastnictví PLATA 
Ostrava, p. o. 

42 

03048/RM1822/44 RM_M 46 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 
Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, 
se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - 
Moravská Ostrava 

40 

03049/RM1822/44 RM_M 57 Návrh na udělení souhlasu zřizovatele se změnami 
na movitém majetku 

41 

03050/RM1822/44 RM_M 10 Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury 
„75. výročí osvobození Ostravy” 

87 

03051/RM1822/44 RM_M 6 Návrh na realizaci výběrového řízení 
pro poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního 
města Ostravy za účelem zabezpečení prevence 
kriminality na rok 2020 

86 
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03052/RM1822/44 RM_M 19 Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních 
účelových dotací pro rok 2020 a víceletých 
neinvestičních účelových dotací na období 2020 - 
2022 v oblastech sociální péče a protidrogové 
prevence 

86 

03053/RM1822/44 RM_M 41 Informace k Protokolu o výsledku veřejnosprávní 
kontroly provedené v roce 2019 v Městské 
nemocnici Ostrava, příspěvková organizace 

86 

03054/RM1822/44 RM_M 42 Návrh na poskytnutí investiční dotace společnosti 
Vzájemné soužití o.p.s. 

86 

03055/RM1822/44 RM_M 47 Zpráva o čerpání finančních prostředků z Fondu 
pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 
ve 2. pololetí 2019 

86 

03056/RM1822/44 RM_M 9 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
č. 2177/2015/OŽP o spolupráci při provozování 
digitálního povodňového plánu 

80 

03057/RM1822/44 RM_M 18 Schválení přípravy projektu a podání žádosti 
o dotaci pro projekt „Nadlimitní čistění 
na pozemních komunikacích na území statutárního 
města Ostravy” 

80 

03058/RM1822/44 RM_M 32 Návrh na uzavření smluvních vztahů s ČEZ 
Distribuce, a.s. v souvislosti se stavbami odboru 
investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu 
statutárního města Ostravy. 

05 

03059/RM1822/44 RM_M 48 Realizace akce: Energetické úspory MNO - 
zateplení objektu stravovacích provozů 

05 

03060/RM1822/44 RM_M 49 Sportovní areál u ZŠ Bílovecká (PD+AD+IČ)II. - 
návrh dodatku č. 1 

05 

03061/RM1822/44 RM_M 56 Návrh na uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce 
„Revitalizace parku u Biskupství - kácení dřevin” 

05 

03062/RM1822/44 RM_M 59 Převedení vlastnictví projektové dokumentace 
zajištěné Městkou nemocnici Ostrava, příspěvková 
organizace a její následné účetní zaúčtování 
na  odbor investiční magistrátu 

05 

03063/RM1822/44 RM_VZ 1 Veřejná zakázka „Kanalizační síť Nová Ves - Jih, 
IS 2. etapa - Dostavba stoky 6”, poř. č. 210/2019 

05 

03064/RM1822/44 RM_VZ 2 Veřejná zakázka „Sportovní hala Nová Bělá”, 
poř. č. 203/2019 

05 

03065/RM1822/44 RM_VZ 4 Revitalizace parku u Biskupství - výkon TDS 
a BOZP 

05 

03066/RM1822/44 RM_VZ 5 Veřejná zakázka „Odkanalizování Heřmanic, 
spádové oblasti ulic Vrbická - Záblatská (mimo SV 
část oblasti)“, poř. č. 89/2019 

05 

03067/RM1822/44 RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Kanalizace a ČOV Koblov - 
Antošovice I. a II. etapa”, poř. č. 189/2019 

05 

03068/RM1822/44 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Transformace Domova 
na Liščině II - interiér”, poř. č. 200/2019 

05 

03069/RM1822/44 RM_M 50 Zpráva o uplatňování Územního plánu Ostravy 89 
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03070/RM1822/44 RM_M 51 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí 
do majetku města 

89 

03071/RM1822/44 RM_M 31 Společné pracovní jednání členů Rady města 
Ostravy a Rady města Brna 

36 

03072/RM1822/44 RM_VZ 3 Veřejná zakázka „Servisní činnost, kontroly 
a revize plynových, tlakových a tepelných zařízení 
- 2020“ poř. č. 226/2019 

84 

03073/RM1822/44 RM_M 33 Vzdání se funkce přísedících Okresního soudu 
v Ostravě 

21 

03074/RM1822/44 RM_M 66 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění 
a doplňuje OZV o nočním klidu 

21 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

Materiál  
  

Název zn.předkl.  

 RM_M 26 Návrh na záměr města neprodat pozemky 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov 

08 
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RM_M 0 
Schválení programu 44. sch ůze rady m ěsta konané dne 14.01.2020 
  
Usnesení číslo: 02996/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

program 44. schůze rady města konané dne 14.01.2020 

  
 

RM_VH 1 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti Ostravské 
komunikace, a.s. 
  
Usnesení číslo: 02997/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Ostravské komunikace, a.s., IČO: 25396544, se sídlem Novoveská 1266/25, 
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o převodu vlastnictví hmotného majetku společnosti Ostravské komunikace, a.s. 
- prodeji nemovitých věcí, a to   

- pozemku parc. č. 1858, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova - jiná stavba 
č. p. 1186; 

- pozemku parc. č. 1860/2, ostatní plocha, manipulační plocha; 

- pozemku parc. č. 1860/3, ostatní plocha, manipulační plocha; 

- pozemku parc. č. 3562, ostatní plocha, manipulační plocha; 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský 
kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 5347, 

společnosti OSPOL TECH s.r.o., IČO: 27760596, se sídlem Na Nové 81/7, 747 94 
Dobroslavice, za kupní cenu ve výši 13,8 mil. Kč, za podmínky, že v rámci předmětné kupní 
smlouvy bude sjednán závazek kupujícího k provedení nezbytných oprav shora 
uvedených nemovitostí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a rovněž úpravy oplocení 
a vnitřních zpevněných ploch dle závěrů jednání ze dne 08.01.2020 a tomu odpovídající sankce 
vůči kupujícímu a výhrada zpětné koupě shora uvedených nemovitostí ve prospěch 
prodávajícího pro případ, že ze strany kupujícího ve sjednané lhůtě k provedení těchto oprav 
nedojde 
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2) projednala 
  

skončení funkčního období člena představenstva obchodní společnosti Ostravské komunikace, 
a.s. xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
dnem 03.02.2020 

  
3) volí 
  

do funkce člena představenstva obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
s účinnosti od 04.02.2020 

  
4) schvaluje 
  

členovi představenstva obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, smlouvu o výkonu funkce 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_VH 2 
Výkon p ůsobnosti valné hromady v obchodní spole čnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. a návrh zm ěny stanov této spole čnosti 
  
Usnesení číslo: 02998/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit změnu stanov společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO: 25911368, se sídlem 
Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 29.01.2020
 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 52 
Zahájení p řípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt „ Přechod 
odleh čovací služby Gajdošova 39b na vysílací standard DVB -T2” 
  
Usnesení číslo: 02999/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

se zahájením přípravy projektu a s podáním žádosti o dotaci na projekt „Přechod odlehčovací 
služby Gajdošova 39b na vysílací standard DVB-T2” v rámci dotačního Programu podpory 
vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 
na období 2019 – 2020 vyhlášeného Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, 28. října 117, 
702 18 Ostrava 

  
2) žádá 
  

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením 
žádosti o dotaci a všech jejích příloh dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy 
v rámci Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem 
na vysílací standard DVB-T2 na období 2019 – 2020 

  
 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 17.04.2020
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  
3) žádá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.12.2020
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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RM_M 53 
Návrh na podání žádosti o dotaci pro projekt „ Oprava fasády Radnice 
MOb MOaP” 
  
Usnesení číslo: 03000/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 
 

1) projednala 
  

informaci o zahájené přípravě a podané žádosti o dotaci projektu pod názvem „Oprava fasády 
Radnice MOb MOaP” v rámci dotačního Programu na obnovu kulturních památek a památkově 
chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2020 vyhlášeného Moravskoslezským 
krajem, IČO 70890692, 28. října 117, 702 18 Ostrava 

  
2) žádá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 31.12.2020
 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
  

 
RM_MZP 3 
Pravid la pro poskytování p říspěvků, cestovních náhrad a jiných 
účelových pln ění členům zastupitelstva m ěsta a fyzickým osobám, 
které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce člena výbor ů 
a komisí 
  
Usnesení číslo: 03001/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem Pravidel pro poskytování příspěvků, cestovních náhrad a jiných účelových plnění 
členům zastupitelstva města a fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, 
za výkon funkce člena výborů a komisí 

  
2) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
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předložit návrh k projednání a rozhodnutí zastupitelstvu města na jeho jednání dne 29.01.2020 

 Vyřizuje: Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., T: 29.01.2020
 vedoucí odboru platového a personálního 
  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 29.01.2020
 vedoucí odboru hospodářské správy 
  

 
RM_MZP 4 
Návrh na stanovení m ěsíčních odm ěn za výkon funkce neuvoln ěným 
členům ZMO s ú činností od 29.01.2020 
  
Usnesení číslo: 03002/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem stanovit měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva města za výkon funkce 
s účinností od 29.01.2020 následovně: 

a) člen rady - odměna ve výši 14 600 Kč 

b) předseda výboru, komise, zvláštního orgánu - odměna ve výši 7 300 Kč 

c) člen výboru, komise, zvláštního orgánu - odměna ve výši 6 100 Kč 

d) člen zastupitelstva bez dalších funkcí - odměna ve výši 3 600 Kč 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na poskytování souhrnných odměn za výkon více funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva města, přičemž sčítání odměn se omezuje takto: 

a) do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně tři odměny za funkce s nejvyšší odměnou

b) k dalším funkcím se nepřihlíží 

c) není přípustný souběh odměny za funkci předsedy a člena téhož výboru, komise, zvláštního 
orgánu 

c) do souhrnné odměny není přípustné zahrnout odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva 

  
3) souhlasí 
  

s návrhem výše souhrnných odměn dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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4) souhlasí 
  

s poskytováním měsíční odměny: 

a) v případě nového člena zastupitelstva ode dne složení slibu 

b) v případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne 
zvolení do příslušné funkce 

c) v případě změny struktury vykonávaných funkcí (např. vzdání se některé z funkcí, jmenování 
do nové funkce apod.) bude odměna poskytována ode dne změny počtu vykonávaných funkcí 
dle příslušné kombinace souběhu funkcí a ve výši dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
5) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit návrh k projednání a rozhodnutí zastupitelstvu města na jeho jednání dne 29.01.2020 

  
 Vyřizuje: Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., T: 29.01.2020
 vedoucí odboru platového a personálního 
  

 
RM_M 2 
Zpráva o činnosti M ěstské policie Ostrava za m ěsíc listopad 2019 
  
Usnesení číslo: 03003/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc listopad 2019 

  
 

RM_M 43 
Dohoda o ukon čení platnosti smlouvy o poskytování právních služeb  
č. 0471/2010/MP ze dne 09.02. 2010 
  
Usnesení číslo: 03004/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o ukončení smlouvy o poskytování právních služeb č. 0471/2010/MP ze dne 
09.02.2010 mezi statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava, 
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IČO: 00845451  a JUDr. Radkem Ondrušem, advokát, číslo osvědčení ČAK 10878 se sídlem 
Těsnohlidkova 9, 613 00 Brno, IČO: 71457623, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 37 
Návrh na poskytnutí ú čelové neinvesti ční dotace na po řádání Dnů NATO 
v Ostrav ě & Dnů vzdušných sil 2020 
  
Usnesení číslo: 03005/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 
ve výši 2 600 tis. Kč spolku Jagello 2000, z. s.  se sídlem Mariánské náměstí 10, 
709 00   Ostrava - Mariánské Hory, IČO 70640866, na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů 
Vzdušných sil Armády České republiky 2020 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje na § 6171, pol. 5909, ÚZ 7117, ORJ 221 o 2 600 tis. Kč 

- zvýší neinvestiční transfery na § 3399, pol. 5222, ÚZ 7117, ORJ 221 o 2 600 tis. Kč 

  
3) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

 
rozhodnout o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava se sídlem 
Prokešovo nám. 8, 729 30   Ostrava, IČO 00845451, a spolkem Jagello 2000, z. s., se sídlem 
Mariánské náměstí 10, 709 00  Ostrava - Mariánské Hory, IČO 70640866 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu s úpravou 

  
4) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace  



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 15/87 
  

a návrh na uzavření smlouvy dle bodů 1) a 3) tohoto usnesení a ke schválení bod 2) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 29.01.2020
 vedoucí odboru kancelář primátora 
  

 
RM_MZP 1 
Roční zpráva o výsledcích interního auditu Magistrátu města Ostravy 
za rok 2019 
  
Usnesení číslo: 03006/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

Roční zprávu o výsledcích interního auditu Magistrátu města Ostravy za rok 2019, 
dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) bere na vědomí 
  

Plán interního auditu pro rok 2020, dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_MZP 2 
Informace odboru interního auditu a kontroly Magist rátu m ěsta Ostravy 
o výsledcích finan čních kontrol za rok 2019 
  
Usnesení číslo: 03007/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
02 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

Informace odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy o výsledcích finančních 
kontrol za rok 2019, dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) schvaluje 
  

Základní plán kontrolní činnosti na rok 2020, dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 38 
Informace o pln ění usnesení zastupitelstva m ěsta 
  
Usnesení číslo: 03008/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

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

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

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

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
změnit termín plnění svého usnesení č. 2438/ZM1418/37, bodu 3), ze dne 19.09.2018 
z 30.11.2019 na 31.12.2021 

  
3) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit informaci o plnění usnesení zastupitelstva města dle bodu 1) tohoto usnesení 
ke schválení na 12. zasedání zastupitelstva města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 29.01.2020
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 44 
Uplatn ění nároku na smluvní pokutu a zákonný úrok z prodle ní vůči 
spole čnosti FC Baník Ostrava pro porušení s mluvních povinností 
dle smluv o využívání sportovišt ě 
  
Usnesení číslo: 03009/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
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o zaslání výzvy k úhradě smluvní pokuty a zákonného úroku z prodlení v souhrnné výši 
1.529,63 Kč, a to společnosti FC Baník Ostrava, a.s., se sídlem Bukovanského 1028/4, 710 00 
Ostrava, IČO: 64610128 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 63 
Návrh na personální zm ěny v právní komisi rady m ěsta 
  
Usnesení číslo: 03010/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

rezignaci Mgr. Oty Faita, právníka oddělení právního, odboru legislativního a právního, 
na členství v právní komisi ke dni 31.12.2019 

  
2) jmenuje 
  

do funkce člena právní komise rady města Mgr. et. Mgr. Jiřího Davida, právníka oddělení 
právního, odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 64 
Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03011/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

podnět občana města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
2) projednala 
  

návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva města Ostravy dle důvodové zprávy 
a přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
schválit úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva města Ostravy dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu 

  
4) ukládá 
  

primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 
předložit návrh dle bodu 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města ke schválení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 29.01.2020
 vedoucí odboru legislativního a právního 
  

 
RM_M 65 
Návrh programu 12. zasedání zastupitelstva m ěsta, které se bude konat 
dne 29. ledna 2020 
  
Usnesení číslo: 03012/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem programu 12. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 
29. ledna 2020 od 9:00 hodin ve velké zasedací síni Radnice města Ostravy dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu s úpravou 

  
 

RM_M 39 
Souhlas s Rozhodnutím a zm ěnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
z rozpo čtu Ministerstva vnitra na spolufinancování projektu  „Ostrava -
Proskovice - Výstavba hasi čské zbrojnice” 
  
Usnesení číslo: 03013/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
38 

k usnesení č. 09189/RM1418/128 

Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s přijetím dotace a s Rozhodnutím a změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Ministerstva vnitra se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 00  Praha 7, IČO 00007064, 
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na  spolufinancování projektu „Ostrava - Proskovice - Výstavba hasičské zbrojnice” 
dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o přijetí dotace dle Rozhodnutí a změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Ministerstva vnitra se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 00  Praha 7, IČO 00007064, 
na spolufinancování projektu „Ostrava - Proskovice - Výstavba hasičské zbrojnice” 
dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 29.01.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 45 
Aktualizace Ak čního plánu Strategického plánu rozvoje m ěsta Ostravy 
na období 2017- 2023 a vyhodnocení hlavních ukazatel ů Strategického 
plánu pro rok 2019 
  
Usnesení číslo: 03014/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 1532/ZM1418/24 
k usnesení č. 1699/ZM1418/27 
k usnesení č. 2194/ZM1418/34 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s aktualizací Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 
pro rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

  
2) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

schválit aktualizaci Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 
2017-2023 pro rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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3) projednala 
  

vyhodnocení hlavních ukazatelů Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 
2017-2023 pro rok 2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 29.01.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 55 
Podání žádosti o dotaci na tvorbu studie proveditel nosti pro využití 
území Ostrava - Rozvojová plocha mezi Dolní oblastí Vítkovic 
a Karolinou 
  
Usnesení číslo: 03015/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s podáním žádosti o dotaci na tvorbu studie proveditelnosti pro využití území Ostrava -
Rozvojová plocha mezi Dolní oblastí Vítkovic a Karolinou 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit podání žádosti o dotaci na tvorbu studie proveditelnosti pro využití území Ostrava -
Rozvojová plocha mezi Dolní oblastí Vítkovic a Karolinou 

  
3) schvaluje 
  

v případě úspěšnosti získání dotace na tvorbu studie proveditelnosti dle bodu 1) a 2) financování 
studie v celkové výši 2 200 tis. Kč, přičemž v částce je obsaženo spolufinancování 
ve výši 330 tis. Kč 
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4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 29.01.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
  

 
RM_M 54 
Návrh na poskytnutí ú čelových dotací z rozpo čtu statutárního m ěsta 
Ostravy v rámci dota ční výzvy fajnOVY prostor a na vyhlášení dota čního 
programu fajnOVY prostor na období 2020 - 2021 
  
Usnesení číslo: 03016/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
38 

k usnesení č. 0287/ZM1822/5 

Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci 
dotační výzvy fajnOVY prostor dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci dotační 
výzvy fajnOVY prostor dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci 
dotační výzvy fajnOVY prostor dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

- rozhodnout o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci 
dotační výzvy fajnOVY prostor dle přílohy č. 3 a důvodové předloženého materiálu 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací mezi statutárním městem 
Ostrava a žadateli o dotaci uvedenými výše v tomto bodu usnesení dle přílohy č. 5 předloženého 
materiálu 
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5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j e    se účelová rezerva 
ORJ 300, § 3745, pol. 5901                                             o          1 598 tis. Kč 

z v y š u j í    se neinvestiční transfery spolkům 
ORJ 300, § 3745, pol.  5222                                             o         1 214 tis. Kč 

z v y š u j í    se investiční transfery spolkům 
ORJ 300, § 3745, pol.  6322                                             o            116 tis. Kč 

z v y š u j í    se neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 
ORJ 300, § 3745, pol.  5493                                             o             28 tis. Kč 

z v y š u j í    se investiční transfery nepodnikatelským fyzickým osobám 
ORJ 300, § 3745, pol. 6371                                             o            240 tis. Kč 

  
6) souhlasí 
  

s vyhlášením dotačního programu fajnOVY prostor na období 2020 - 2021 dle přílohy č. 6 
předloženého materiálu 

  
7) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení dotačního programu fajnOVY prostor na období 2020 - 2021 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
8) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 
předložit zastupitelstvu města návrh dle bodů 3), 4), 5) a 7) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 29.01.2020
 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_M 1 
Návrh na zám ěr města prodat bytovou jednotku - k. ú. Dubina u Ostravy, 
obec Ostrava (ul. Horní) 
  
Usnesení číslo: 03017/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat bytovou jednotku č. 3031/4 ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu, vymezenou ve smyslu zák. č. 72/1994 Sb., v bytovém 
domě č. p. 3031, který stojí na pozemku parc. č. 287/2, k. ú. Dubina u Ostravy, část obce Bělský 
Les, obec Ostrava, včetně příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a pozemku ve výši 5422/295311 

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

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 29.01.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 3 
Návrh p řijmout darem nemovité v ěci v k. ú. Svinov, obec Ostrava a návrh 
na svěření nemovitých v ěcí městskému obvodu Svinov 
  
Usnesení číslo: 03018/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem přijmout darem nemovité věci v k. ú. Svinov, obec Ostrava a to: 

- pozemek parc. č. 3754/5 
- pozemek parc. č. 3744/10 
- pozemek parc. č. 3075/97 
- pozemek parc. č. 3075/98 
- pozemek parc. č. 3071/12 
od Moravskoslezského kraje se sídlem  ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, 
zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem 
Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 
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2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
vyhradit si rozhodnutí označit pozemky parc. č. 3754/5, parc. č. 3744/10, parc. č. 3075/97, 
parc. č. 3075/98 a parc. č. 3071/12, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Svinov dle čl. 9 
odst. (1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném znění, 
za podmínky, že statutární město Ostrava nabude předmětné nemovité věci do svého vlastnictví

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
označit pozemky parc. č. 3754/5, parc. č. 3744/10, parc. č. 3075/97, parc. č. 3075/98 
a parc. č. 3071/12, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Svinov, dle čl. 9 odst. (1) 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném znění, 
za podmínky, že statutární město Ostrava nabude předmětné nemovité věci  do svého 
vlastnictví   

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc. č. 3746/7 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Svinov 
dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném 
znění 

  
5) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
označit pozemek parc. č. 3746/7 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Svinov, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v úplném znění 

  
6) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) - 5) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 29.01.2020
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 7 
Návrh zrušit usnesení zastupitelstva m ěsta a návrh na zám ěr města 
směnit nemovité v ěci v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03019/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 02112/RM1822/31 
  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 0459/ZM1822/8 ze dne 
18. 9. 2019 v plném rozsahu 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města směnit nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřené městskému obvodu Plesná a to: 
- část pozemku parc. č. 229/6 o výměře 839 m2 dle geometrického plánu č. 1233-10a/2019 
vyhotoveného pro k. ú. Stará Plesná označena jako pozemek parc. č. 229/43 v k. ú. Stará Plesná, 
obec Ostrava 
- část pozemku parc. č. 222/2 díl d) o výměře 239 m2  
- část pozemku parc. č. 223/1 díl f) o výměře 329 m2 

- část pozemku parc. č. 229/5 díl g) o výměře 59 m2 

- část pozemku parc. č. 229/6 díl c) o výměře 57 m2 

- část pozemku parc. č. 229/6 díl e) o výměře 569 m2 

sloučené dle geometrického plánu č. 1233-10a/2019 vyhotoveného pro k. ú. Stará Plesná 
do pozemku parc. č. 229/6 o výměře 1254 m2 

- část pozemku parc. č. 223/1 díl j) o výměře 18 m2 

- část pozemku parc. č. 229/5 díl k) o výměře 846 m2 

sloučené dle geometrického plánu č. 1233-10a/2019 vyhotoveného pro k. ú. Stará Plesná 
do pozemku parc. č. 229/5 o výměře 864 m2 

za 

nemovité věci ve vlastnictví HOMOLA holding s.r.o., Vratimovská 624/11, Kunčičky, 718 00 
Ostrava, IČO: 06519091, a to: 
- část pozemku parc. č. 225/1 díl b) o výměře 265 m2 

- část pozemku parc. č. 229/14 díl a) o výměře 548 m2   

sloučené dle geometrického plánu č. 1233-10b/2019 vyhotoveného pro k. ú. Stará 
Plesná  do pozemku  parc. č. 229/46  o výměře 813 m2 

- část pozemku parc. č. 230/3 o výměře 83 m2, dle geometrického plánu č. 1233-10b/2019 
vyhotoveného pro k. ú. Stará Plesná označena jako pozemek parc. č. 230/7 v k. ú. Stará Plesná, 
obec Ostrava 
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a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 29.01.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 13 
Návrh dopln ění Zásad pro stanovení výše úplaty za z řízení věcného 
břemene - služebností k nemovitostem ve vlastnictví S MO 
  
Usnesení číslo: 03020/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

doplnění znění: 
- „Zásad pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene - služebností k pozemkům 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy dotčeným stavbami inženýrských sítí” s účinností 
od 01. 02. 2020 dle přílohy  č. 3 předloženého materiálu  

- „Zásad pro stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene - služebností k pozemkům 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy zatíženým stavbami a právy jiných osob” s účinností 
od 01. 02. 2020 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 14 
Návrh na z řízení služebnosti, uzav ření smlouvy o z řízení služebnosti 
a dodatku ke smlouv ě o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti 
se spole čností PODA a.s. 
  
Usnesení číslo: 03021/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
evid. č. 2917/2015/MJ ze dne 18. 11. 2015, ve znění dodatku č. 1 evid. č. 2917D1/2017/MJ 
ze dne 20. 11. 2017, s budoucím oprávněným: 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 27/87 
  

PODA a.s. 
se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 25816179 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

parc. č. 1092/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 1096/21 - ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 1096/22 - ostatní plocha, silnice, 
parc. č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

PODA a.s. 
se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 25816179 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu  

  
3) rozhodla 
  

na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
evid. č. 0152/2018/MJ ze dne 18. 1. 2018 s budoucím oprávněným: 

PODA a.s. 
se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 25816179 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 15 
Návrh na souhlas s umíst ěním podzemního kabelového vedení NN 
včetně betonového sloupu a uzav ření smlouvy o budoucí smlouv ě 
o zřízení věcného b řemene k pozemk ům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a. s. 
  
Usnesení číslo: 03022/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
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  s umístěním podzemního kabelového vedení NN  v pozemcích ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy: 

p. p. č. 576 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 577 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 578 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava včetně betonového sloupu na pozemku p. p. č. 576 - ostatní 
plocha, jiná plocha v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, pro:  

ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 

v rámci stavby „Muglinov 344/83, Ostrava, přeložka NNkv” 
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 podzemního kabelového vedení NN k pozemkům: 

p. p. č. 576 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 577 - ostatní plocha, jiná plocha, 
p. p. č. 578 - ostatní plocha, jiná plocha 
v k. ú. Muglinov, obec Ostrava včetně betonového sloupu na pozemku p. p. č.  576 - ostatní 
plocha, jiná plocha v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, 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 16 
Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva m ěsta č. 0468/ZM1822/8 
ze dne 18.09.2019 
  
Usnesení číslo: 03023/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
08 

k usnesení č. 0468/ZM1822/8 

Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem zrušit bod 1) a bod 2) usnesení zastupitelstva města č. 0468/ZM1822/8 ze dne 
18.09.2019,  kterým rozhodlo o záměru města prodat pozemky v k. ú. Mariánské Hory, obec 
Ostrava, viz příloha č. 3 předloženého materiálu, a kterým si zastupitelstvo města vyhradilo 
rozhodnutí prodat tyto pozemky 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  
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2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 29.01.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 17 
Návrh na nevyužití p ředkupního práva ke stavb ě, k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03024/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

nabídku na využití předkupního práva ke stavbě bez čp/če, jiná stavba, stojící na pozemku 
parc. č. 405/4 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
rok narození xxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, učiněnou podle § 3056 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

  
2) nesouhlasí 
  

s využitím předkupního práva podle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, ke stavbě bez čp/če, jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. 405/4 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx, rok narození xxxx, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 29.01.2020
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 20 
Návrh na p ředání vodohospodá řských staveb a pozemk ů do nájmu 
spol. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., navýšení  hodnoty 
vodohospodá řského majetku statutárního m ěsta Ostrava o realizované 
technické zhodnocení a zám ěr pronájmu 
  
Usnesení číslo: 03025/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o předání vodohospodářských staveb a pozemků pod vodohospodářskými 
stavbami ve vlastnictví statutárního města Ostrava v celkové pořizovací ceně 9.556.194,36 Kč 
v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000 ve znění 
pozdějších dodatků  do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

I. Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava v celkové pořizovací ceně 8.129.111,82 
Kč 
- 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 a 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 a vybudována v rámci 
stavby „Vodovod ul. P. Křičky”, ORG 7238, v pořizovací ceně 6.504.279,82 Kč 

- Vodovodní řad PE 100 D 160 celkové délky 163,52 m včetně 1 kusu 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 a vybudována v rámci stavby „Rekonstrukce vodovodu 
ul. Martinovská”, ORG 7204, v pořizovací ceně 1.624.832,00 Kč 

II. Pozemky v celkové pořizovací ceně 1.323.000,00 Kč 
- Pozemky parc. č. 3187 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 38 m2, v pořizovací ceně 
19.050,00 Kč, parc. č. 3188 - zastavěná plocha, manipulační plocha, o výměře 2 541 m2 

v pořizovací ceně 1.273.950,00 Kč, vše v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 

- Pozemky parc. č. 705/4 - orná půda, o výměře 69 m2  v pořizovací ceně 26.150,00 Kč, 
parc. č. 705/5 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 11 m2 v pořizovací ceně 3.850,00 Kč, 
vše v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 

III. Dlouhodobý drobný hmotný majetek v pořizovací ceně 104.082,54 Kč, 
který statutární město Ostrava nabylo dodatkem č. 3 ke Koncesní smlouvě od spol. Ostravské 
vodárny a kanalizace a.s. - č. dokladu FVR179242 - navrtávací pásy, domovní uzávěry 
a kanalizační odbočky za období 11/2019 
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2) rozhodla 
  

o navýšení hodnoty vodohospodářského majetku statutárního města Ostrava, 
který  má společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. již v nájmu, o realizované technické 
zhodnocení v souladu s Koncesní smlouvou, a to: 
- o celkovou částku 29.399.750,80 Kč, 
v Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě - Přívoze byla provedena výměna dekantační 
odstředivky HILLER - DECAPRESS DP 66-422 VA BD včetně souvisejících strojů a zařízení, 
a to: macerátoru, plnícího čerpadla kalu, automatické flokační stanice, pultu pro manipulaci 
spráškovým flokulantem, 2 kusů vřetenových čerpadel roztoku flokulantu, 2 kusů šnekových 
dopravníků odvodněného kalu, dvoušnekového dopravníku kalu s vápnem, pásového 
dopravníku, zásobníku vápna o objemu 32 m3, nožových šoupátek s elektropohonem DN 80 
a DN 150, kulovou kovou s elektropohonem DN 25 2x, obslužné lávky v prostoru zásobníku 
kalu, dvou kusů sekčních průmyslových vrat. Došlo k instalaci potrubních rozvodů, rozvodů 
elektro a systémů řízení technologických procesů včetně kamerového systému. Upravena byla 
obslužná plošina nad skládkou odvodněného kalu a stavební úpravy při výměně všech rozvodů, 
inventární čísla majetku 185952, 185953, 185954, 185955, 185956, 185957, 195868, 185970,, 
185971, 185973, 185975, 185977, 185978, 185979, 185980, 

technické zhodnocení bylo zrealizováno v rámci stavby „Rekonstrukce ÚČOV Ostrava -
Rekonstrukce odstředivky na ÚČOV”, ORG 7089, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

  
3) rozhodla 
  

o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 
statutárního města a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
I. Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava 

- Jednotná kanalizace DN 250, DN 300, DN 400 celkové délky 1662,14 m včetně 5 kusů 
kanalizačních šachet DN 600 a 45 kusů kanalizačních šachet DN 1000, která je uložena v 
pozemcích parc. č. 4484, parc. č. 4573, parc. č. 4815, parc. č. 4810, parc. č. 4814, parc. č. 5643/2, 
parc. č. 4879/32, parc. č. 4813, vše v k. ú. Slezská Ostrava a parc. č. 609/2 v k. ú. Michálkovice, 
obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 140/19/VH/K ze dne 
7. 10. 2019 

II. Dlouhodobý hmotný majetek, 

který statutární město Ostrava nabylo darovací smlouvou ev. č. 3539/2019/MJ ze dne 
15. 2. 2019 od fyzických osob vodovodní řad PE 100 D 90 celkové délky 77,8 m včetně 1 kusu 
podzemního hydrantu DN 80, který je uložen v pozemcích  parc. č. 1623/2, parc. č. 300/8, 
vše v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem 
č. 133/19/VH/K ze dne 7. 10. 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: 17.01.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 21 
Návrh na zám ěr města prodat a neprodat nemovité v ěci v k. ú. Nová 
Bělá, návrh na zám ěr města sm ěnit nemovité v ěci v k. ú. Výškovice 
u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03026/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
08 

Rada města 

1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat  

níže uvedené nemovité věci  v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřené městskému obvodu, a to: 
- pozemek parc. č. 1011/3 
- část pozemku parc. č. 1014/2  o výměře 72 m2  dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 
předloženého materiálu 

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

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 
níže uvedené nemovité věci v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřené městskému obvodu, a to:  
- část pozemku parc. č. 1011/1 o výměře 82 m2  
- část pozemku parc. č. 1011/4 o výměře 80 m2 

- část pozemku parc. č. 1012 o výměře 55 m2  

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

  
3) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města směnit 

níže uvedené nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému 
obvodu, v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, a to: 
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-   část pozemku parc. č. 793/166, díl f) o výměře 68 m2 

-   část pozemku parc. č. 793/342, díl h) o výměře 13 m2 

oddělené dle geometrického plánu č. 1219-264/2019, vyhotoveného pro k. ú. Výškovice 
u Ostravy, sloučené do pozemku parc. č. 431/1 
za 
níže uvedené nemovité věci ve vlastnictví fyzické osoby v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec 
Ostrava, a to: 
- část pozemku parc. č. 429, díl a) o výměře 1 m2 

- část pozemku parc. č. 430, díl b) o výměře 3 m2 

- část pozemku parc. č. 431/1, díl d) o výměře 8 m2 

- část pozemku parc. č. 431/2, dál e) o výměře 3 m2 

oddělené dle geometrického plánu č. 1219-264/2019, vyhotoveného pro k. ú. Výškovice 
u Ostravy, sloučené do pozemku parc. č. 793/342 

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

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 29.01.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 22 
Návrh nekoupit spoluvlastnický podíl k pozemku v k.  ú. Bartovice, obec 
Ostrava, a návrh na uzav ření dohody o úhrad ě za bezesm luvní užívání 
spoluvlastnického podílu k pozemku v k. ú. Bartovic e, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03027/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) nesouhlasí 
  

s návrhem koupit spoluvlastnický podíl ve výši 12/144 k pozemku parc. č. 689 v k. ú. Bartovice, 
obec Ostrava, který je ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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2) rozhodla 
  

uzavřít „Dohodu o úhradě za bezesmluvní užívání” spoluvlastnického podílu ve výši 12/144 
k pozemku parc. č. 689, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 
na základě které uhradí statutární město Ostrava xxxxxxxxxxxxxxx, datum narození 
xxxxxxxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, částku v celkové výši 
3 018,- Kč, za období od 25. 10. 2018 do 31. 12. 2019, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 29.01.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 24 
Návrh na zám ěr města prodat nemovité v ěci, návrh na zám ěr města 
nesm ěnit nemovité v ěci, vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava a návrh 
na záměr města neprodat nemovitou v ěc v k. ú. Polanka nad Od rou, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03028/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat části nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, svěřených městskému obvodu Svinov, a to: 
- část pozemku parc. č. 3750/5 o výměře 42 m2   

- část pozemku parc. č. 3778/10 o výměře 3 m2, 
které jsou dle geometrického plánu č. 2864-127/2018 vyhotoveného pro k. ú. Svinov sloučeny 
a nově označeny jako pozemek parc. č. 3750/6 v k. ú. Svinov, obec Ostrava 
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města směnit nemovité věci, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřené městskému obvodu Svinov, a to 
- část pozemku parc. č. 690 o výměře 1229 m2, označenou písmenem H 
- část pozemku parc. č. 727/2 o výměře 84 m2, označenou písmenem I 
- pozemek parc. č. 3475/7 o výměře 4854 m2, označen písmenem J, 
za 
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nemovité věci v k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví Bellafiore, s.r.o., se sídlem Praha, 
U Kamýku 284/11, PSČ 14200, IČO 27896650, a to  
- pozemek parc. č. 724/1 o výměře 1158 m2 označen písmenem A 
- pozemek parc. č. 725 o výměře 119 m2 označen písmenem B 
- část pozemku parc. č. 726/1 o výměře 523 m2 označenou písmenem C 
- část pozemku parc. č 726/2 o výměře 980 m2 označenou písmenem D 
- část pozemku parc. č. 726/3 o výměře 2581 m2 označenou písmenem E 
- část pozemku parc. č. 757/2 o výměře 104 m2 označenou písmenem F 
- pozemek parc. č. 758/2 o výměře 1745 m2 označen písmenem G, 
vše dle zákresu, který je přílohou č. 3/D předloženého materiálu 

  
3) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat 
- část pozemku parc. č. 2692/3 o výměře cca 96 m2 v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Polanka nad Odrou,
dle zákresu, který je přílohou č. 5/C předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 29.01.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 25 
Finanční prost ředky na rozvoj a obnovu bytového fondu ve vlastnict ví 
SMO pro roky 2020 - 2022 - změna v textu bodu 1 a 2 usnesení 
č.  02989/RMm1822/4 ze dne 7. 1. 2020 
  
Usnesení číslo: 03029/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) mění 
  

své usnesení č. 02989/RMm1822/4 ze dne 7. 1. 2020, kterým zřídila Komisi pro poskytnutí 
Rezervy finančních prostředků na rozvoj a obnovu bytového fondu ve vlastnictví SMO: 

a) v bodě 1) usnesení, a to tak, že text: 

„Komise pro poskytnutí Rezervy finančních prostředků na rozvoj a obnovu bytového fondu 
ve vlastnictví SMO” 
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nahrazuje textem 

„Pracovní skupina pro poskytnutí Rezervy finančních prostředků na rozvoj a obnovu bytového 
fondu ve vlastnictví SMO” 

b) v bodě 2) usnesení, v poslední odrážce slovo „komise” nahrazuje textem „pracovní skupiny” 

  
 

RM_M 27 
Návrh na sv ěření majetku m ěstskému obvodu Svinov 
  
Usnesení číslo: 03030/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedený majetek jakožto majetek svěřený dle ust. čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 
a doplňků, městskému obvodu Svinov 

- Dopravní hřiště (SO 101) v areálu ZŠ Bílovecká Svinov (SO 101), na pozemku parc. č. 1013 
v k. ú. Svinov, obec Ostrava, vedené pod inventárním číslem 184544 v pořizovací hodnotě 
12.179.866,91 Kč 

- Mobiliář pro dopravní hřiště v areálu ZŠ Bílovecká Svinov SO (101): Schránka - v pořizovací 
hodnotě 6.050,00 Kč, reklamní poutač - v pořizovací hodnotě 19.965,00 Kč, odp. koš 2ks, 1 ks á 
9.256,50 Kč v pořizovací hodnotě 18.513,00 Kč, květináč 2 ks, 1 ks á 5.644,65 Kč v pořizovací 
hodnotě 11.289,30 Kč, lavičky 10 ks, 1 ks á 7.925,50 Kč v pořizovací hodnotě 79.255,00 Kč. 
Vše umístěno na pozemku parc. č. 1013 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, vedeno pod inventárním 
číslem 184545 v pořizovací hodnotě 135.072,30 Kč 

- Odvodnění pro dopravní hřiště v areálu ZŠ Bílovecká Svinov (SO 301): drenážní rýhy, 
vsakovací šachty, drenážní potrubí na pozemku parc. č. 1013 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 
vedené pod inventárním číslem 184546 v pořizovací hodnotě 1.440.372,51 Kč 

- Venkovní osvětlení pro dopravní hřiště v areálu ZŠ Bílovecká Svinov(SO 401): 9 ks světelných 
míst na pozemku parc. č. 1013 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, vedené pod inventárním číslem 
184547 v pořizovací hodnotě 911.478,60 Kč 

- Přípojka NN pro dopravní hřiště v areálu ZŠ Bílovecká Svinov (SO 601) na pozemku 
parc. č. 1013 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, vedena pod inventárním číslem 184548 v pořizovací 
hodnotě 2.836.252,20 Kč 
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- Oplocení dopravního hřiště areálu ZŠ Bílovecká Svinov (SO 701): oplocení z poplastovaného 
pletiva s podhrabovými deskami, vstupními brankami a posuvnou samonosnou vjezdovou 
bránou s dálkovým ovládáním a interkomem, streetová zeď, rampa, schodiště a vyhlídka 
na pozemku parc. č. 1013 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, vedené pod inventárním číslem 184549 
v pořizovací hodnotě 885.582,81 Kč 

- Herní prvek lokomotiva (SO 701) na pozemku parc. č. 1013 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 
veden pod inventárním číslem 184550 v pořizovací hodnotě 92.565,00 Kč 

- Herní prvek autobus (SO 701) na pozemku parc. č. 1013 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, veden 
pod inventárním číslem 184551 v pořizovací hodnotě 99.782,65 Kč 

- Autobusový přístřešek  (SO 701) na pozemku parc. č. 1013 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, veden 
pod inventárním číslem 184552 v pořizovací hodnotě 114.950,00 Kč 

- Stojan na kola pro 8 ks jízdních kol (SO 701) na pozemku parc. č. 1013 v k. ú. Svinov, obec 
Ostrava, veden pod inventárním číslem 184553 v pořizovací hodnotě 45.556,50 Kč 

- SSZ dopravního hřiště areálu ZŠ Bílovecká Svinov (PS 101)  na pozemku parc. č. 1013 
v k. ú.  Svinov, obec Ostrava, vedené pod inventárním číslem 184554 v pořizovací hodnotě 
695.548,23 Kč 

- Kamerový systém a rozvody NN dopravního hřiště areálu ZŠ Bílovecká Svinov (PS 102 a SO 
011)  na pozemcích parc. č. 1011/2, 1013, 1014 a 1015/2 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, vedeno 
pod inventárním číslem 184555 v pořizovací hodnotě 1.317.288,15 Kč  

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

označit majetek uvedený v bodě 1) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Svinov dle ust. čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 
Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 

  
3) svěřuje 
  

pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového 
podepsal předávací protokol dle bodu 1) tohoto usnesení za podmínky, že zastupitelstvo města 
rozhodne o svěření majetku městskému obvodu Svinov 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 21.02.2020
 vedoucí odboru majetkového 
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4) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 29.01.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 28 
Návrh na zám ěr města prodat části pozemku a pozemek 
v  k.  ú. Hošťálkovice a návrh na zám ěr města prodat spoluvlastnický 
podíl k částem pozemku v k. ú. Nová Ves, vše obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03031/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat část pozemku parc. č. 1945/12  v  k. ú. Hošťálkovice, 
obec Ostrava nově označenou dle geometrického plánu č. 01141-38/2019 jako pozemek: 
- parc. č. 1945/47 o výměře 11 m2, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat část pozemku parc. č. 1945/12  v  k. ú. Hošťálkovice, 
obec Ostrava nově označenou dle geometrického plánu č. 01141-38/2019 jako pozemek: 
- parc. č. 1945/48 o výměře 4 m2, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
3) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat část pozemku parc. č. 1945/12  v  k. ú. Hošťálkovice, 
obec Ostrava nově označenou dle geometrického plánu č. 01121-27/2018 jako pozemek: 
- parc. č. 1945/42 o výměře 42 m2, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit  
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4) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat část pozemku parc. č. 1945/12  v  k. ú. Hošťálkovice, 
obec Ostrava nově označenou dle geometrického plánu č. 01121-27/2019 jako pozemek: 
- parc. č. 1945/43 o výměře 38 m2, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  
5) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat část pozemku parc. č. 1945/12  v  k. ú. Hošťálkovice, 
obec Ostrava nově označenou dle geometrického plánu č. 01121-27/2019 jako pozemek: 
- parc. č. 1945/44 o výměře 33 m2, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
6) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat část pozemku parc. č. 1945/12  v  k. ú. Hošťálkovice, 
obec Ostrava nově označenou dle geometrického plánu č. 01121-27/2019 jako pozemek: 
- parc. č. 1945/45 o výměře 29 m2, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
7) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat část pozemku parc. č. 1945/12  v  k. ú. Hošťálkovice, 
obec Ostrava nově označenou dle geometrického plánu č. 01121-27/2019 jako pozemek: 
- parc. č. 1945/46 o výměře 20 m2, 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 
a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit  

  
8) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat pozemek parc. č. 296/4 v  k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu 

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

s návrhem na záměr města prodat spoluvlastnický podíl 4/8 z části pozemku  p. p. č. 425 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu, a to: 
- díl „c” o výměře 22 m2, který bude sloučen do pozemku parc. č. 439/1, 
v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

a  

- díl „b” o výměře 1 m2,  který bude sloučen do pozemku parc. č. st. 1224, 
v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 

dle geometrického plánu č. 967-82/2019 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

za podmínky, že spoluvlastníci o tuto část podílu pozemku neprojeví zájem 

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

  
10) ukládá 
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) - 9) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 29.01.2020
 vedoucí odboru majetkového 
  

 
RM_M 29 
Návrh na zám ěr města pronajmout část pozemku v k. ú. Muglinov, obec 
Ostrava. Návrh na zám ěr města vyp ůjčit část pozemku v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava. 
  
Usnesení číslo: 03032/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města 
pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava p. p. č. 414/21, ost. plocha -
zeleň, o výměře 27,30 m2 v k. ú. Muglinov, obec Ostrava (ul. Hladnovská), 
dle zákresu v situačním výkresu, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu, 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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2) rozhodla 
  

o záměru města 
vypůjčit část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc. č. 1163/7, ost. plocha -
zeleň, o výměře 0,65 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (Sad Boženy Němcové, Ostrava 
- Přívoz), 
dle zákresu v situačním výkresu, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu, 
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
 

RM_M 30 
Návrh na souhlas s odstran ěním stavby lávky na části pozemku 
v k. ú. Poruba, obec Ostrava, a návrh na uzav ření nájemní smlouvy 
na část nemovitosti v k. ú. Poruba, obec Ostrava, s Českou republikou -
Generálním finan čním ředitelstvím 
  
Usnesení číslo: 03033/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s odstraněním lávky na části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava 
parc. č. 2965/13, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 61,25 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
(ul. Opavská) 
pro 
Česká republika - Generální finanční ředitelství 
se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha - Nové Město 
v rámci realizace stavby „ÚP Ostrava III. - stavební úpravy budovy - odstranění stavby” 

  
2) rozhodla 
  

na straně pronajímatele 
o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
parc. č. 2965/13, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 61,25 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
(ul. Opavská) 
s 
Českou republikou - Generálním finančním ředitelstvím 
se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 720 80 043 

za účelem odstranění stavby části lávky umístěné nad stávající komunikací v rámci realizace 
stavby „ÚP Ostrava III. - stavební úpravy budovy - odstranění stavby”, na dobu určitou 29 dnů, 
za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 436,78 Kč za celou dobu nájmu, 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
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RM_M 34 
Návrh na zám ěr města pronajmout část pozemku v k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava, a nepronajmout pozemky v k. ú. Svinov , obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03034/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1946/6, ostatní plocha, zeleň, o výměře 
208  m2, k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 1 
předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  
2) rozhodla 
  

že nemá záměr pronajmout: 
- pozemek parc. č. 3740/1, ostatní plocha, silnice, 
- pozemek parc. č. 3741/1, ostatní plocha, dráha, 
- pozemek parc. č. 3743/1, ostatní plocha, silnice, 
vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 
dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 36 
Návrh na uzav ření dodatk ů ke smlouvám o nájmu reklamních vitrín 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03035/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 13 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 
vitríny č. 1, ev. č. 0208/2008/MJ ze dne 30.01.2008, ve znění dodatků č. 1 - č. 12 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 
a Ostravským muzeem, příspěvkovou organizací, se sídlem Masarykovo náměstí č. 1/1, 728 41 
Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 00097594, kterým se mění: 

- čl. IV. Doba  a skončení nájmu 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 13 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 
vitríny č. 2, ev. č. 0185/2008/MJ ze dne 29.01.2008, ve znění dodatků č. 1 - č. 12 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 
a Komorní scénou Aréna, příspěvkovou organizací, se sídlem 28. října 289/2, 701 85 Ostrava -
Moravská Ostrava, IČO: 00845035, kterým se mění: 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 13 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 
vitríny č. 3, ev. č. 0211/2008/MJ ze dne 30.01.2008, ve znění dodatků č. 1 - č. 12 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 
a Divadelní společností Petra Bezruče s. r. o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, 
28. října 1701/120, PSČ 702 00, IČO: 253 82 276, kterým se mění: 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  
4) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 10 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 
vitríny č. 4, ev. č. 0399/2010/MJ ze dne 29.01.2010, ve znění dodatku č. 1 - č. 9 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 
a Divadlem loutek Ostrava, příspěvkovou organizací, se sídlem Pivovarská 3164/15, 728 32 
Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 005 33 874, kterým se mění: 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
5) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 10 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 
vitríny č. 5, ev. č. 0405/2010/MJ ze dne 29.01.2010, ve znění dodatku č. 1 - č. 9 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 
a Centrem kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvkovou organizací, se sídlem Ostrava, 
Moravská Ostrava, Sokolská třída 175/26, PSČ 702 00, IČO: 689 17 066, kterým se mění: 
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- čl. IV. Doba a skončení nájmu 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  
6) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 12 ke smlouvě o nájmu věci movité, a to reklamní 
vitríny č. 7, ev. č. 0120/2009/MJ ze dne 19.01.2009, ve znění dodatků č. 1 - č. 11 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 
a AKORD & POKLAD, s. r. o., se sídlem Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ 700 30, 
IČO 479 73 145, kterým se mění: 

- čl. IV. Doba a skončení nájmu 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 40 
Návrh na uzav ření nájemní smlouvy v k. ú. Radvanice a k. ú. Stará  Bělá, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03036/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k pozemku parc. č. 924/3, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 23 m2, k. ú. Radvanice, obec Ostrava, 

s xxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxx, bydliště xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

za účelem užívání pozemku zastavěného garáží, 

za nájemné ve výši 45,- Kč/m2/rok, tj. 1 035,- Kč/rok, na dobu neurčitou, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k pozemku parc. č. 3634/2, zahrada, o výměře 
442 m2, k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 

s xxxxxxxxxxxxxxxxxx, datum narození xxxxxx, bydliště 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
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za účelem užívání pozemku k rekreaci a odpočinku, 

za nájemné ve výši 19,50 Kč/m2/rok, tj. 8 619,- Kč/rok, na dobu neurčitou, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 58 
Návrh na zám ěr města prodat nemovitou v ěc v k. ú. Třebovice 
ve Slezsku, obec Ostrava, návrh na zám ěr města neprodat část nemovité 
věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03037/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu, a to pozemek 
parc. č. 920/23 

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

  
2) nesouhlasí 
  

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu, a to část pozemku 
parc. č. 4168/1, o výměře 1550 m2, která je dle geometrického plánu č. 4408-270/2019 oddělena 
a nově označena jako pozemek parc. č. 4168/48 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 29.01.2020
 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 12 
Zpráva o jednání zástupc ů statutárního m ěsta Ostravy a spole čnosti 
Veolia Energie ČR, a.s., v návaznosti na uzav řené Memorandum 
o spolupráci 
  
Usnesení číslo: 03038/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
30 

  
Rada města 
  
1) projednala 
  

Zprávu o jednání zástupců statutárního města Ostravy a společnosti Veolia Energie ČR, a.s. 
v návaznosti na Memorandum o spolupráci uzavřené mezi uvedenými subjekty 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města Zprávu o jednání  zástupců statutárního města Ostravy 
a společnosti Veolia Energie ČR, a.s. v návaznosti na Memorandum o spolupráci uzavřené mezi 
uvedenými subjekty 

  
 Vyřizuje: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., T: 29.01.2020
 náměstek primátora 
  

 
RM_M 8 
Uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouv ě o úvěru registra ční číslo 
076003220266, ev. č. 184/2003/OFR ze dne 17.02.2003 
  
Usnesení číslo: 03039/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
rozhodnout o uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 076003220266 
ze dne 17.02.2003, evidenční číslo 0184/2003/OFR mezi Komerční bankou, a.s. se sídlem 
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054 a statutárním městem Ostrava, 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 ve znění dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu s pevnou úrokovou sazbou ve výši 2,68 % p. a. do konce splatnosti úvěru, 
tj. do 25.04.2023 
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2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D., 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k projednání v zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.01.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 60 
Úprava rozpo čtu - zm ěna rozpo čtové skladby 
  
Usnesení číslo: 03040/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vzít na vědomí změnu rozpočtové skladby - zrušení položky 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 
a převod schváleného rozpočtu ve výši 8 500 tis. Kč na položku 1342 - Poplatek z ubytování 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
 
schválit rozpočtové opatření, kterým se 

s n i ž u j í  
- běžné výdaje 
na § 2292, pol. 5193, ÚZ 9205, ORJ 100, org. 9205 o 50 000 tis. Kč 
                                   ORJ 100, org. 9205 o 1 423 497 tis. Kč 

z v y š u j í 
- běžné výdaje 
na § 2295, pol. 5193, ÚZ 9205, ORJ 100, org. 9205 o 50 000 tis. Kč 
                                   ORJ 100, org. 9205 o 1 423 497 tis. Kč 

s n i ž u j í 
- převody mezi statutárními městy a a jejich městskými obvody - výdaje 
dle přílohy č. 2 předkládaného materiálu o 423 337 tis. Kč 

z v y š u j í 
- převody mezi statutárními městy a a jejich městskými obvody - výdaje 
dle přílohy č. 2 předkládaného materiálu o 423 337 tis. Kč 
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Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
- sníží neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 602 o  6 700 tis. Kč 
                                   ÚZ 3590, org. 602 o 28 904 tis. Kč 
                                   ÚZ 3636, org. 602 o  1 118 tis. Kč 
- zvýší investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, org. 602 o  6 700 tis. Kč 
                                   ÚZ 3590, org. 602 o 28 904 tis. Kč 
                                   ÚZ 3636, org. 602 o  1 118 tis. Kč 

Městský obvod Slezská Ostrava 
- sníží neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 603 o 10 902 tis. Kč 
                                   ÚZ 3590, org. 603 o 24 333 tis. Kč 
                                   ÚZ 3595, org. 603 o  1 619 tis. Kč 
- zvýší investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, org. 603 o 10 902 tis. Kč 
                                   ÚZ 3590, org. 603 o 24 333 tis. Kč 
                                   ÚZ 3595, org. 603 o  1 619 tis. Kč 

Městský obvod Ostrava - Jih 
- sníží neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 604 o 26 874 tis. Kč 
                                   ÚZ 3590, org. 604 o 63 502 tis. Kč 
                                   ÚZ 3595, org. 604 o 24 313 tis. Kč 
- zvýší investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, org. 604 o 26 874 tis. Kč 
                                   ÚZ 3590, org. 604 o 63 502 tis. Kč 
                                   ÚZ 3595, org. 604 o 24 313 tis. Kč 

Městský obvod Poruba 
- sníží neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 605 o 11 000 tis. Kč 
                                   ÚZ 3590, org. 605 o 39 774 tis. Kč 
                                   ÚZ 3595, org. 605 o  2 382 tis. Kč 
- zvýší investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, org. 605 o 11 000 tis. Kč 
                                   ÚZ 3590, org. 605 o 39 774 tis. Kč 
                                   ÚZ 3595, org. 605 o  2 382 tis. Kč 

Městský obvod Nová Bělá 
- sníží neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3590, org. 606 o  3 557 tis. Kč 
                                   ÚZ 3595, org. 606 o  3 369 tis. Kč       
- zvýší investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3590, org. 606 o  3 557 tis. Kč 
                                   ÚZ 3595, org. 606 o  3 369 tis. Kč 
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Městský obvod Vítkovice 
- sníží neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3590, org. 607 o  8 330 tis. Kč 
                                   ÚZ 3595, org. 607 o    406 tis. Kč       
- zvýší investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3590, org. 607 o  8 330 tis. Kč 
                                   ÚZ 3595, org. 607 o    406 tis. Kč 

Městský obvod Stará Bělá 
- sníží neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3590, org. 608 o  6 372 tis. Kč                           
- zvýší investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3590, org. 608 o  6 372 tis. Kč 

Městský obvod Pustkovec 
- sníží neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3590, org. 609 o  2 309 tis. Kč 
                                   ÚZ 3595, org. 609 o    643 tis. Kč       
- zvýší investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3590, org. 609 o  2 309 tis. Kč 
                                   ÚZ 3595, org. 609 o    643 tis. Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 
- sníží neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3590, org. 610 o 10 711 tis. Kč 
                                   ÚZ 3595, org. 610 o  3 709 tis. Kč       
- zvýší investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3590, org. 610 o 10 711 tis. Kč 
                                   ÚZ 3595, org. 610 o  3 709 tis. Kč 

Městský obvod Petřkovice 
- sníží neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 611 o  7 000 tis. Kč 
                                   ÚZ 3590, org. 611 o  3 813 tis. Kč 
                                   ÚZ 3595, org. 611 o    395 tis. Kč 
- zvýší investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, org. 611 o  7 000 tis. Kč 
                                   ÚZ 3590, org. 611 o  3 813 tis. Kč 
                                   ÚZ 3595, org. 611 o    395 tis. Kč 

Městský obvod Lhotka 
- sníží neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 612 o  1 160 tis. Kč 
                                   ÚZ 3590, org. 612 o  2 275 tis. Kč 
                                   ÚZ 3595, org. 612 o    346 tis. Kč 
                                   ÚZ 6330, org. 612 o  2 000 tis. Kč 
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- zvýší investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, org. 612 o  1 160 tis. Kč 
                                   ÚZ 3590, org. 612 o  2 275 tis. Kč 
                                   ÚZ 3595, org. 612 o    346 tis. Kč 
                                   ÚZ 6330, org. 612 o  2 000 tis. Kč 

Městský obvod Hošťálkovice 
- sníží neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3590, org. 613 o  3 254 tis. Kč                           
- zvýší investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3590, org. 613 o  3 254 tis. Kč 

Městský obvod Nová Ves 
- sníží neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, org. 614 o    939 tis. Kč 
                                   ÚZ 3500, org. 614 o 14 268 tis. Kč 
                                   ÚZ 3590, org. 614 o  2 216 tis. Kč 
                                   ÚZ 3595, org. 614 o  1 012 tis. Kč 
- zvýší investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 1030, org. 614 o    939 tis. Kč 
                                   ÚZ 3500, org. 614 o 14 268 tis. Kč 
                                   ÚZ 3590, org. 614 o  2 216 tis. Kč 
                                   ÚZ 3595, org. 614 o  1 012 tis. Kč 

Městský obvod Proskovice 
- sníží neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 615 o    728 tis. Kč 
                                   ÚZ 3590, org. 615 o  2 367 tis. Kč 
                                   ÚZ 3595, org. 615 o  2 285 tis. Kč 
- zvýší investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, org. 615 o    728 tis. Kč 
                                   ÚZ 3590, org. 615 o  2 367 tis. Kč 
                                   ÚZ 3595, org. 615 o  2 285 tis. Kč 

Městský obvod Michálkovice 
- sníží neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3590, org. 616 o  4 047 tis. Kč                           
- zvýší investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3590, org. 616 o  4 047 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice 
- sníží neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3590, org. 617 o  9 318 tis. Kč                           
- zvýší investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3590, org. 617 o  9 318 tis. Kč 
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Městský obvod Krásné Pole 
- sníží neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 618 o    790 tis. Kč 
                                   ÚZ 3590, org. 618 o  3 839 tis. Kč 
                                   ÚZ 3595, org. 618 o    507 tis. Kč 
- zvýší investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, org. 618 o    790 tis. Kč 
                                   ÚZ 3590, org. 618 o  3 839 tis. Kč 
                                   ÚZ 3595, org. 618 o    507 tis. Kč 

Městský obvod Martinov 
- sníží neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3590, org. 619 o  2 633 tis. Kč 
                                   ÚZ 3595, org. 619 o  2 428 tis. Kč       
- zvýší investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3590, org. 619 o  2 633 tis. Kč 
                                   ÚZ 3595, org. 619 o  2 428 tis. Kč 

Městský obvod Polanka nad Odrou 
- sníží neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 620 o 10 000 tis. Kč 
                                   ÚZ 3590, org. 620 o  7 275 tis. Kč       
- zvýší investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, org. 620 o 10 000 tis. Kč 
                                   ÚZ 3590, org. 620 o  7 275 tis. Kč 

Městský obvod Hrabová 
- sníží neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3590, org. 621 o  5 545 tis. Kč 
                                   ÚZ 3595, org. 621 o  4 530 tis. Kč       
- zvýší investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3590, org. 621 o  5 545 tis. Kč 
                                   ÚZ 3595, org. 621 o  4 530 tis. Kč 

Městský obvod Svinov 
- sníží neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3590, org. 622 o  6 860 tis. Kč 
                                   ÚZ 3595, org. 622 o 10 568 tis. Kč       
- zvýší investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3590, org. 622 o  6 860 tis. Kč 
                                   ÚZ 3595, org. 622 o 10 568 tis. Kč 

Městský obvod Třebovice 
- sníží neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 623 o  2 000 tis. Kč 
                                   ÚZ 3590, org. 623 o  3 103 tis. Kč 
                                   ÚZ 3595, org. 623 o  5 369 tis. Kč 
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- zvýší investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, org. 623 o  2 000 tis. Kč 
                                   ÚZ 3590, org. 623 o  3 103 tis. Kč 
                                   ÚZ 3595, org. 623 o  5 369 tis. Kč 

Městský obvod Plesná 
- sníží neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 624 o 12 306 tis. Kč 
                                   ÚZ 3590, org. 624 o  2 743 tis. Kč 
                                   ÚZ 3595, org. 624 o  4 591 tis. Kč 
- zvýší investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, org. 624 o 12 306 tis. Kč 
                                   ÚZ 3590, org. 624 o  2 743 tis. Kč 
                                   ÚZ 3595, org. 624 o  4 591 tis. Kč  

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města bod 1) tohoto usnesení ke vzetí na vědomí a bod 2) tohoto 
usnesení ke schválení 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.01.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 61 
Úprava rozpo čtu roku 2020 
  
Usnesení číslo: 03041/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
07 

Rada města 

1) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- běžné výdaje 

(C.1.) na ORJ 180, § 4349,  pol. 5167, ÚZ 104513013, ORG 11800000 o 14 tis. Kč 

                                              pol. 5167, ÚZ 104113013, ORG 11800000 o 2 tis. Kč 

                                              pol. 5167, ÚZ 104107606, ORG 11800000 o 1 tis. Kč 

                                              pol. 5169, ÚZ 104513013, ORG 11800000 o 2 tis. Kč 
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                                              pol. 5169, ÚZ 104113013, ORG 11800000 o 1 tis. Kč 

                                              pol. 5169, ÚZ 104107606,ORG 118000000 o 1 tis. Kč 

                                              pol. 5175, ÚZ 104513013, ORG 11800000 o  2 tis. Kč 

                                              pol. 5175, ÚZ 104113013, ORG 11800000 o 1 tis. Kč 

                                              pol. 5175, ÚZ 104107606,ORG 11800000 o 1 tis. Kč 

             na ORJ 135, § 4349 pol. 5011, ÚZ 104513013, ORG 11800000 o 204 tis. Kč 

                                              pol. 5011, ÚZ 104113013, ORG 11800000 o 24 tis. Kč 

                                              pol. 5011, ÚZ 104107606, ORG 11800000 o 12 tis. Kč 

                                              pol. 5021, ÚZ 104513013, ORG 11800000 o 18 tis. Kč 

                                              pol. 5021, ÚZ 104113013, ORG 11800000 o 3 tis. Kč 

                                              pol. 5021, ÚZ 104107606, ORG 11800000 o 2 tis. Kč 

                                              pol. 5031, ÚZ 104513013, ORG 11800000 o 51 tis. Kč 

                                              pol. 5031, ÚZ 104113013, ORG 11800000 o 6 tis. Kč 

                                              pol. 5031, ÚZ 104107606, ORG 11800000 o 3 tis. Kč 

                                              pol. 5032, ÚZ 104513013, ORG 11800000 o 18 tis. Kč 

                                              pol. 5032, ÚZ 104113013, ORG 11800000 o 3 tis. Kč 

                                              pol. 5032, ÚZ 104107606, ORG 11800000 o 2 tis. Kč 

(C.2.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5011, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 282 tis. Kč 
                                            pol. 5021, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 85 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 71 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 26 tis. Kč 
                                            pol. 5011, ÚZ 109117017, org. 109000000 o 50 tis. Kč 
                                            pol. 5021, ÚZ 109117017, org. 109000000 o 15 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 109117017, org. 109000000 o 13 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 109117017, org. 109000000 o 5 tis. Kč       
         na ORJ 130, § 3639, pol. 5173, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 26 tis. Kč 
                                                            ÚZ 109117017, org. 109000000 o 5 tis. Kč 
         na ORJ 260, § 3639, pol. 5166, ÚZ 109517018, org. 109000000 o 17 tis. Kč 
                                                            ÚZ 109117017, org. 109000000 o 3 tis. Kč  
   

(C.3.) na ORJ 130, § 3299, pol. 5162, ÚZ 103533063, ORG 108000001   o   6 tis. Kč 
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                               § 3299, pol. 5162, ÚZ 103133063. ORG 108000001   o   1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5162, ÚZ 103103639. ORG 108000001   o   1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5137, ÚZ 103533063, ORG 108000001   o   5 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5137, ÚZ 103133063, ORG 108000001   o   1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5137, ÚZ 103103639, ORG 108000001   o   1 tis. Kč 

          na ORJ 135, § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, ORG 108000000   o   680 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 103133063, ORG 108000000   o   80 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 103103639, ORG 108000000   o   40 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103533063, ORG 108000000   o   169 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103133063, ORG 108000000   o   20 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103103639, ORG 108000000   o   10 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103533063, ORG 108000000   o   62 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103133063, ORG 108000000   o   8 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103103639, ORG 108000000   o   4 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5021, ÚZ 103533063, ORG 108000000   o   425 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5021, ÚZ 103133063, ORG 108000000   o   50 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5021, ÚZ 103103639, ORG 108000000   o   25 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5424, ÚZ 103533063, ORG 108000000   o   26 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5424, ÚZ 103133063, ORG 108000000   o   3 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5424, ÚZ 103103639, ORG 108000000   o   2 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, ORG 108000001   o   26 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 103133063, ORG 108000001   o   3 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 103103639, ORG 108000001   o   2 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103533063, ORG 108000001   o   7 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103133063, ORG 108000001   o   1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103103639, ORG 108000001   o   1 tis. Kč 
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                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103533063, ORG 108000001   o   3 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103133063, ORG 108000001   o   1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103103639, ORG 108000001   o   1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5021, ÚZ 103533063, ORG 108000001   o   17 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5021, ÚZ 103133063, ORG 108000001   o   2 tis. Kč 

                               § 3299, pol.  5021, ÚZ 103103639, ORG 108000001   o   1 tis. Kč 

          na ORJ 140, § 3299, pol. 5137, ÚZ 103533063, ORG 108000001   o   4 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5137, ÚZ 103133063, ORG 108000001   o   1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5137, ÚZ 103103639, ORG 108000001   o   1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5139, ÚZ 103533063, ORG 108000001   o   51 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5139, ÚZ 103133063, ORG 108000001   o   6 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5139, ÚZ 103103639, ORG 108000001   o   3 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5164, ÚZ 103533063, ORG 108000001   o   26 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5164, ÚZ 103133063, ORG 108000001   o   3 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5164, ÚZ 103103639, ORG 108000001   o   2 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5167, ÚZ 103533063, ORG 108000001   o   792 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5167, ÚZ 103133063, ORG 108000001   o   93 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5167, ÚZ 103103639, ORG 108000001   o   47 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5168, ÚZ 103533063, ORG 108000001   o   85 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5168, ÚZ 103133063, ORG 108000001   o   10 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5168, ÚZ 103103639, ORG 108000001   o   5 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5169, ÚZ 103533063, ORG 108000001   o   51 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5169, ÚZ 103133063, ORG 108000001   o   6 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5169, ÚZ 103103639, ORG 108000001   o   3 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103533063, ORG 108000001   o   5 tis. Kč 
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                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103133063, ORG 108000001   o   1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103103639, ORG 108000001   o   1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5175, ÚZ 103533063, ORG 108000001   o   17 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5175, ÚZ 103133063, ORG 108000001   o   2 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5175, ÚZ 103103639, ORG 108000001   o   1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5179, ÚZ 103533063, ORG 108000001   o   85 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5179, ÚZ 103133063, ORG 108000001   o   10 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5179, ÚZ 103103639, ORG 108000001   o   5 tis. Kč 
na § 3299, pol. 5169, ÚZ 3636, ORJ 300 o 101 tis. Kč (C.4.) 
(C.5.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5011, ÚZ 109517018, org. 120000000 o 553 tis. Kč 
                                            pol. 5021, ÚZ 109517018, org. 120000000 o 27 tis. Kč            
                                            pol. 5031, ÚZ 109517018, org. 120000000 o 137 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 109517018, org. 120000000 o 51 tis. Kč 
                                            pol. 5011, ÚZ 109117017, org. 120000000 o 98 tis. Kč 
                                            pol. 5021, ÚZ 109117017, org. 120000000 o 5 tis. Kč            
                                            pol. 5031, ÚZ 109117017, org. 120000000 o 25 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 109117017, org. 120000000 o 9 tis. Kč 
      na ORJ 130, § 3639, pol. 5173, ÚZ 109517018, org. 120000000 o 56 tis. Kč 
                                                         ÚZ 109117017, org. 120000000 o 10 tis. Kč 
      na ORJ 300, § 3639, pol. 5166, ÚZ 109517018, org. 120000000 o 145 tis. Kč 
                                                         ÚZ 109117017, org. 120000000 o 26 tis. Kč 
                                        pol. 5169, ÚZ 109517018, org. 120000000 o 43 tis. Kč 
                                                         ÚZ 109117017, org. 120000000 o 8 tis. Kč 
(C.6.) na ORJ 130, § 3639, pol. 5173, ÚZ 112100000, org. 97000000 o 9 tis. Kč 
                                                             ÚZ 112500000, org. 97000000 o 51 tis. Kč 
(C.7.) na ORJ 135, § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o 170 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o 20 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o 10 tis. Kč 

                       § 3299, pol. 5021, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o 27 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5021, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o 4 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5021, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o 2 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o 43 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o 5 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o 3 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o 16 tis. Kč 
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                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o 2 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o 1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5424, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o 16 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5424, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o 2 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5424, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o 1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, ORG 100000001 o 44 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 103133063, ORG 100000001 o 6 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 103107609, ORG 100000001 o 3 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5021, ÚZ 103533063, ORG 100000001 o 13 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5021, ÚZ 103133063, ORG 100000001 o 2 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5021, ÚZ 103107609, ORG 100000001 o 1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103533063, ORG 100000001 o 11 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103133063, ORG 100000001 o 2 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103107609, ORG 100000001 o 1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103533063, ORG 100000001 o 3 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103133063, ORG 100000001 o 1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103107609, ORG 100000001 o 1 tis. Kč 
          na ORJ 130, § 3299, pol. 5162, ÚZ 103533063, ORG 100000001 o 4 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5162, ÚZ 103133063, ORG 100000001 o 1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5162, ÚZ 103107609, ORG 100000001 o 1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103533063, ORG 100000001 o 4 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103133063, ORG 100000001 o 1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103107609, ORG 100000001 o 1 tis. Kč 
          na ORJ 140, § 3299, pol. 5139, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o 43 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5139, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o 5 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5139, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o 3 tis. Kč 
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                               § 3299, pol. 5164, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o 12 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5164, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o 2 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5164, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o 1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5167, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o 85 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5167, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o 10 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5167, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o 5 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o 340 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o 40 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o 20 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5136, ÚZ 103533063, ORG 100000001 o 3 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5136, ÚZ 103133063, ORG 100000001 o 1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5136, ÚZ 103107609, ORG 100000001 o 1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5167, ÚZ 103533063, ORG 100000001 o 5 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5167, ÚZ 103133063, ORG 100000001 o 1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5167, ÚZ 103107609, ORG 100000001 o 1 tis. Kč 
(C.8.) na ORJ 135, § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, ORG 117000000 o 595 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 103133063, ORG 117000000 o 70 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 103107609, ORG 117000000 o 35 tis. Kč 

                       § 3299, pol. 5021, ÚZ 103533063, ORG 117000000 o 22 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5021, ÚZ 103133063, ORG 117000000 o 3 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5021, ÚZ 103107609, ORG 117000000 o 2 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103533063, ORG 117000000 o 148 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103133063, ORG 117000000 o 18 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103107609, ORG 117000000 o 9 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103533063, ORG 117000000 o 56 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103133063, ORG 117000000 o 7 tis. Kč 
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                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103107609, ORG 117000000 o 4 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5424, ÚZ 103533063, ORG 117000000 o 17 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5424, ÚZ 103133063, ORG 117000000 o 2 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5424, ÚZ 103107609, ORG 117000000 o 1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, ORG 117000001 o 119 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 103133063, ORG 117000001 o 14 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 103107609, ORG 117000001 o 7 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5021, ÚZ 103533063, ORG 117000001 o 22 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5021, ÚZ 103133063, ORG 117000001 o 3 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5021, ÚZ 103107609, ORG 117000001 o 2 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103533063, ORG 117000001 o 30 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103133063, ORG 117000001 o 4 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103107609, ORG 117000001 o 2 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103533063, ORG 117000001 o 11 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103133063, ORG 117000001 o 2 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103107609, ORG 117000001 o 1 tis. Kč 

          na ORJ 130, § 3299, pol. 5173, ÚZ 103533063, ORG 117000000 o 9 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103133063, ORG 117000000 o 1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103107609, ORG 117000000 o 1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103533063, ORG 117000001 o 9 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103133063, ORG 117000001 o 1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103107609, ORG 117000001 o 1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5162, ÚZ 103533063, ORG 117000001 o 9 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5162, ÚZ 103133063, ORG 117000001 o 1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5162, ÚZ 103107609, ORG 117000001 o 1 tis. Kč  

          na ORJ 140, § 3299, pol. 5173, ÚZ 103533063, ORG 117000000 o 34 tis. Kč 
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                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103133063, ORG 117000000 o 4 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103107609, ORG 117000000 o 2 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5019, ÚZ 103533063, ORG 117000000 o 85 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5019, ÚZ 103133063, ORG 117000000 o 10 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5019, ÚZ 103107609, ORG 117000000 o 5 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5039, ÚZ 103533063, ORG 117000000 o 30 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5039, ÚZ 103133063, ORG 117000000 o 4 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5039, ÚZ 103107609, ORG 117000000 o 2 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5164, ÚZ 103533063, ORG 117000001 o 15 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5164, ÚZ 103133063, ORG 117000001 o 2 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5164, ÚZ 103107609, ORG 117000001 o 1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5167, ÚZ 103533063, ORG 117000001 o 39 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5167, ÚZ 103133063, ORG 117000001 o 5 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5167, ÚZ 103107609, ORG 117000001 o 3 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5175, ÚZ 103533063, ORG 117000001 o 17 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5175, ÚZ 103133063, ORG 117000001 o 2 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5175, ÚZ 103107609, ORG 117000001 o 1 tis. Kč 
 
(C.9.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5011, ÚZ 112500000, org. 115000000 o 163 tis. Kč 
                                                             ÚZ 112100000, org. 115000000 o 29 tis. Kč 
                                            pol. 5031, ÚZ 112500000, org. 115000000 o 41 tis. Kč 
                                                             ÚZ 112100000, org. 115000000 o 8 tis. Kč 
                                            pol. 5032, ÚZ 112500000, org. 115000000 o 15 tis. Kč 
                                                             ÚZ 112100000, org. 115000000 o 3 tis. Kč 
          na ORJ 130, § 3639, pol. 5173, ÚZ 112500000, org. 115000000 o 85 tis. Kč 
                                                             ÚZ 112100000, org. 115000000 o 15 tis. Kč 
(C.10.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5011, ÚZ 111500000, org. 116000000 o 493 tis. Kč 
                                                               ÚZ 111100000, org. 116000000 o 87 tis. Kč 
                                              pol. 5031, ÚZ 111500000, org. 116000000 o 123 tis. Kč 
                                                               ÚZ 111100000, org. 116000000 o 22 tis. Kč 
                                              pol. 5032, ÚZ 111500000, org. 116000000 o 45 tis. Kč 
                                                               ÚZ 111100000, org. 116000000 o 8 tis. Kč 
            na ORJ 130, § 3714, pol. 5173, ÚZ 111500000, org. 116000000 o 176 tis. Kč 
                                                               ÚZ 111100000, org. 116000000 o 31 tis. Kč 
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(C.11.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5011, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 326 tis. Kč 
                                                               ÚZ 120100000, org. 113000000 o 82 tis. Kč 
                                              pol. 5031, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 81 tis. Kč 
                                                               ÚZ 120100000, org. 113000000 o 21 tis. Kč 
                                              pol. 5032, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 30 tis. Kč 
                                                               ÚZ 120100000, org. 113000000 o 8 tis. Kč 
            na ORJ 130, § 3719, pol. 5173, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 32 tis. Kč 
                                                               ÚZ 120100000, org. 113000000 o 8 tis. Kč 
(C.12.) na ORJ 135, § 6171, pol. 5011, ÚZ 111500000, org. 106000000 o 49 tis. Kč 
                                                               ÚZ 111100000, org. 106000000 o 9 tis. Kč 
                                              pol. 5031, ÚZ 111500000, org. 106000000 o 12 tis. Kč 
                                                               ÚZ 111100000, org. 106000000 o 3 tis. Kč 
                                              pol. 5032, ÚZ 111500000, org. 106000000 o 5 tis. Kč 
                                                               ÚZ 111100000, org. 106000000 o 1 tis. Kč     
(C.13.) na ORJ 133, § 3719, pol. 5179, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 4 tis. Kč 
                                                               ÚZ 120100000, org. 113000000 o 1 tis. Kč 
na § 5311, pol. 5131, ORJ 270 o 150 tis. Kč (C.14.)           
na § 3419, pol. 5175, ORJ 161 o 75 tis. Kč (C.15.) 
(C.16.) na ORJ 135, § 4349, pol. 5021, ÚZ 7109 o 192 tis. Kč 
                                              pol. 5031, ÚZ 7109 o 47 tis. Kč 
                                              pol. 5032, ÚZ 7109 o 17 tis. Kč      

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 
na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7601, ORJ 180 o 371 tis. Kč (C.1.) 
na § 3639, pol. 5901, ORJ 260, org. 109000000 o 598 tis. Kč (C.2.) 
na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 108000000 o 3 000 tis. Kč (C.3.) 
na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636, ORJ 300 o 101 tis. Kč (C.4.) 
(C.5.) na ORJ 300, § 3639, pol. 5901, org. 120000000 o 1 100 tis. Kč 
                               § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636 o 93 tis. Kč 
na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636, ORJ 300 o 60 tis. Kč (C.6.) 
na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 100000000 o 1 000 tis. Kč (C.7.) 
na § 3299, pol. 5901, ORJ 140, org. 117000000 o 1 500 tis. Kč (C.8.) 
na § 3639, pol. 5901, ORJ 300, org. 115000000 o 359 tis. Kč (C.9.) 
na § 3714, pol. 5901, ORJ 300, org. 116000000 o 985 tis. Kč (C.10.) 
na § 3719, pol. 5901, ORJ 300, org. 113000000 o 588 tis. Kč (C.11.) 
na § 3719, pol. 5901, ORJ 300, org. 106000000 o 79 tis. Kč (C.12.) 
(C.13.) na ORJ 300, § 3719, pol. 5175, ÚZ 120500000, org. 113000000 o 4 tis. Kč 
                                                               ÚZ 120100000, org. 113000000 o 1 tis. Kč 
na § 5311, pol. 5139, ORJ 270 o 150 tis. Kč (C.14.) 
na § 3419, pol. 5139, ORJ 161 o 75 tis. Kč (C.15.) 
na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7109, ORJ 180 o 256 tis. Kč (C.16.)  

  
 

 



Statutární město Ostrava 
rada m ěsta 

Usnesení  

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

Strana 62/87 
  

3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 62 
Úprava rozpo čtu r. 2019 
  
Usnesení číslo: 03042/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku Dětskému centru Domeček, 
příspěvkové organizaci o 1 tis. Kč 

  
2) schvaluje 
  

rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 
na pol. 4116, ÚZ 35015, ORJ 120 o 665 tis. Kč (A.3.) 
                      ÚZ 34070, ORJ 120 o 270 tis. Kč (A.4.) 
                      ÚZ 13010, ORJ 120 o 272 tis. Kč (A.7.) 

- ostatní přijaté investiční transfery ze SR 
(A.8.) na pol. 4216, ÚZ 106515974, ORJ 120, org. 6215000000 o 51 tis. Kč 
                                                                          org. 6219000000 o 12 726 tis. Kč 

- neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 
na pol. 4113, ÚZ 90002, ORJ 120, org. 111000000 o 1 428 tis. Kč (A.6.) 

- investiční přijaté transfery ze státních fondů 
na pol. 4213, ÚZ 90992, ORJ 120, org. 5049000000 o 5 150 tis. Kč (A.6.)  

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4122, ÚZ 201, ORJ 120 o 1 000 tis. Kč (A.1.) 
na pol. 4122, ÚZ 13307, ORJ 120 o 656 tis. Kč (A.2.) 
na pol. 4122, ÚZ 134, ORJ 120 o 30 tis. Kč (A.5.) 
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- investiční přijaté transfery od krajů 
na pol. 4222, ÚZ 201, ORJ 120 o 500 tis. Kč (A.1.) 

- nedaňové příjmy 
na § 2219, pol. 2132, ORJ 100 o 2 854 tis. Kč (C.2.) 
na pol. 2459, ORJ 300, org. 61988987 o 10 000 tis. Kč (C.4.) 

- běžné výdaje 
na § 3639, pol. 5909, ORJ 137 o 113 tis. Kč (C.1.) 
(C.2.) na ORJ 100, § 2221, pol. 5213, ORJ 100 o 500 tis. Kč 
                               § 2212, pol. 5171, ÚZ 93 o 1 993 tis. Kč 
(C.3.) na ORJ 120, § 6409, pol. 5191, org. 53 o 1 tis. Kč 
                                            pol. 5362, org. 53 o 6 tis. Kč 
na § 4339, pol. 5909, ÚZ 13010, ORJ 180 o 272 tis. Kč (A.7.) 

- kapitálové výdaje 
na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170 o 12 777 tis. Kč (A.8.) 
na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 3102 o 568 tis. Kč (C.1.) 
na § 2212, pol. 6342, org. 3408, ORJ 100 o 361 tis. Kč (C.2.) 

- neinvestiční transfery 
na § 3741, pol. 5336, ÚZ 201, ORJ 300, org. 4270 o 1 000 tis. Kč (A.1.) 
na § 3529, pol. 5336, ÚZ 13307, ORJ 170, org. 4245 o 656 tis. Kč (A.2.) 
na § 3592, pol. 5336, ÚZ 35015, ORJ 170, org. 4241 o 665 tis. Kč (A.3.) 
na § 3311, pol. 5336, ÚZ 34070, ORJ 160, org. 4240 o 270 tis. Kč (A.4.) 
na § 3233, pol. 5336, ÚZ 134, ORJ 140, org. 81 o 30 tis. Kč (A.5.) 
na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 1 tis. Kč (E.1.) 

- investiční transfery 
na § 3741, pol. 6356, ÚZ 201, ORJ 300, org. 4270 o 500 tis. Kč (A.1.) 

z v y š u j e 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 6 578 tis. Kč (A.6.) 

s n i ž u j í 

- nedaňové příjmy 
na pol. 2452, ORJ 300, org. 61988987 o 10 000 tis. Kč (C.4.) 

- běžné výdaje 
na § 6409, pol. 5192, ORJ 120, org. 53 o 7 tis. Kč (C.3.) 

- kapitálové výdaje 
na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 681 tis. Kč (C.1.) 
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s n i ž u j e 

- rozpočtová rezerva 
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 1 tis. Kč (E.1.) 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
realizovat schválené rozpočtové opatření 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
  

 
RM_M 4 
Žádost o rozší ření uznatelných náklad ů v rámci poskytnuté dotace 
Nadačnímu fondu Regionální fotbalové akademie Moravskoslezského 
kraje na r. 2020 
  
Usnesení číslo: 03043/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 0564/ZM1822/9 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

změnit své usnesení č. 0564/ZM1822/9 ze dne 16. 10. 2019 v bodě 1) a to tak, že se rozšiřují 
uznatelné náklady projektu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a příloha č. 2 citovaného 
usnesení se nahrazuje v plném rozsahu novou přílohou, která tvoří přílohu č. 2 předloženého 
materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) předloženého materiálu na jeho 
zasedání dne 29.01.2020 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 29.01.2020
 vedoucí odboru školství a sportu 
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RM_M 5 
Žádost Nada čního fondu Českého klubu olympionik ů regionu Severní 
Morava o poskytnutí pen ěžitého daru ve výši 200 tis. K č na podporu 
olympionik ů v tíživé finan ční a zdravotní situaci 
  
Usnesení číslo: 03044/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí peněžitého daru Nadačnímu fondu Českého klubu olympioniků 
regionu Severní Morava, se sídlem: náměstí Svatopluka Čecha 518/10, 702 00 Ostrava-Přívoz, 
IČO: 28618734, ve výši 200 tis. Kč na podporu sociálně slabých účastníků olympijských her 
a úspěšných reprezentantů naší země a o uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem 
Ostrava a výše uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  
2) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Andree Hoffmannové, Ph.D., 
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města na jeho jednání 
dne 29.01.2020 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 29.01.2020
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 11 
Zapojení statutárního m ěsta Ostravy do projektu „ Podpora inkluzivního 
vzdělávání pro sociáln ě vylou čené lokality v Ostrav ě” v rámci výzvy 
č. 02_19_075, jako partnera bez finan čního p říspěvku. P ředkladatelem 
a nositelem projektu je Rodinné a komunitní centrum  Chaloupka z. s. 
  
Usnesení číslo: 03045/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
91 

Rada města 

1) souhlasí 
  

se zapojením statutárního města Ostravy do projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání 
pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě” v rámci výzvy č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání 
pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II) jako partnera bez finančního příspěvku, 
kde předkladatelem a nositelem projektu je Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z. s., areál 
MŠ Repinova 19, 702 00 Ostrava, IČO 26678497 
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2) ukládá 
  

Magistrátu města Ostravy - odboru školství a sportu 
zajistit veškeré úkony spojené se zapojením SMO do realizace projektu dle bodu 1) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 01.09.2020
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 35 
Realizace vzd ělávacího kurzu Kids´ skills pro školní psychology, 
speciální a sociální pedagogy p ůsobící ve školských za řízeních v ORP 
Ostrava z projektu MAP ORP Ostrava II 
  
Usnesení číslo: 03046/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
91 

Rada města 

1) rozhodla 
  

o uzavření objednávky k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci kurzu s dodavatelem Dalet 
institut s.r.o. ve výši 145.200 Kč bez DPH / 203.280 Kč včetně DPH 

  
2) zmocňuje 
  

vedoucí odboru školství a sportu 
k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 20.02.2020
 vedoucí odboru školství a sportu 
  

 
RM_M 23 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím nada čního p říspěvku 
do vlastnictví PLATA Ostrava, p. o. 
  
Usnesení číslo: 03047/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

v souladu s § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím nadačního 
příspěvku do vlastnictví organizace PLATO Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 
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Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO 71294538, a o vystavení předchozího souhlasů 
zřizovatele s uzavřením smlouvy dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu   

  
 

RM_M 46 
Udělení p ředchozího souhlasu s nabytím dar ů do vlastnictví právnické
osoby M ěstská nemocnice Ostrava, p říspěvková organizace, 
IČO 00635162, se sídlem Nemocni ční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03048/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
40 

Rada města 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím darů 
do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, v celkové 
výši 56.961,00 Kč (dle přílohy č. 1 předloženého materiálu) 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 21.01.2020
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 57 
Návrh na ud ělení souhlasu z řizovatele se zm ěnami na movitém majetku  
  
Usnesení číslo: 03049/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 
  
1) souhlasí 
  

v souladu s čl. 1, odst. 1 Dodatku č. 4 ze dne 12.04.2017 ke zřizovací listině ze dne 22.05.2014 
Domova Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO: 70631859, se sídlem 
Sirotčí 474/56, Ostrava - Vítkovice, PSČ 703 00, se změnami na nemovitém majetku, které 
vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavby, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 
předloženého materiálu 
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RM_M 10 
Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury „ 75. výro čí osvobození 
Ostravy” 
  
Usnesení číslo: 03050/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
87 

  
k usnesení č. 1243/ZM1418/19 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit návrh výzvy v oblasti kultury „75. výročí osvobození Ostravy” dle přílohy č. 1 
a dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení výzvy v oblasti kultury „75. výročí osvobození Ostravy” dle bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
3) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit návrh dle bodů 1) - 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání 
dne 29.01.2020 ke schválení a rozhodnutí 

  
 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 29.01.2020
 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 
  

 
RM_M 6 
Návrh na realizaci výb ěrového řízení pro posk ytnutí transfer ů z rozpo čtu 
statutárního m ěsta Ostravy za ú čelem zabezpe čení prevence kriminality 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 03051/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
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návrh „Všeobecných podmínek výběrového řízení pro poskytnutí transferů z rozpočtu 
statutárního města Ostravy za účelem zabezpečení prevence kriminality na rok 2020” dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu 

  
2) rozhodla 
  

o vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města 
Ostravy za účelem zabezpečení prevence kriminality na rok 2020 

  
3) ukládá 
  

vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
informovat starosty městských obvodů, ředitele příspěvkových organizací města a ředitele 
Městské policie Ostrava o rozhodnutí dle bodu 2) tohoto usnesení a schválení dle bodu 1) 
tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 14.02.2020
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 19 
Návrh na poskytnutí jednoletých neinvesti čních ú čelových dotací 
pro rok 2020 a více letých neinvesti čních ú čelových dotací na období 
2020 - 2022 v oblastech sociální pé če a protidrogové prevence 
  
Usnesení číslo: 03052/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 1169/ZM1418/18 
k usnesení č. 2414/ZM1418/37 
k usnesení č. 0503/ZM1822/8 
k usnesení č. 0631/ZM1822/11 
  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o: 
- poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2020 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

- poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče na období 
2020-2022 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací 
v oblasti sociální péče pro rok 2020 dle návrhu uvedeného v příloze č. 7 předloženého materiálu 
se subjekty zabezpečujícími sociální služby uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací v 
oblasti sociální péče pro rok 2020 dle návrhu uvedeného v příloze č. 8 předloženého materiálu se 
subjekty zabezpečujícími související aktivity uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí víceletých neinvestičních účelových dotací v 
oblasti sociální péče na období 2020-2022 dle návrhu uvedeného v příloze č. 9 předloženého 
materiálu se subjekty zabezpečujícími související aktivity uvedenými v příloze č. 2 
předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o: 
- neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti sociální péče pro rok 2020 dle přílohy 
č. 3 předloženého materiálu z důvodu, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v 
téže příloze 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o: 
- poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací v oblasti protidrogové 
prevence pro rok 2020 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací 
v oblasti protidrogové prevence pro rok 2020 dle návrhu uvedeného v příloze č. 7 předloženého 
materiálu se subjekty zabezpečujícími sociální služby uvedenými v příloze č. 5 předloženého 
materiálu 

- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací 
v oblasti protidrogové prevence pro rok 2020 dle návrhu uvedeného v příloze č. 8 předloženého 
materiálu se subjekty zabezpečujícími související aktivity uvedenými v příloze č. 5 
předloženého materiálu 

  
4) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit finanční rezervu: 
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- v oblasti sociální péče v celkové výši 7.632.000 Kč; 

- v oblasti protidrogové prevence v celkové výši 1.909.000 Kč. 

Finanční rezerva je alokována v rozpočtu ORJ 180 pro plánovaný rozvoj sociálních služeb 
a souvisejících aktivit dle 5. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit 
ve městě Ostrava na období 2019 - 2022 a Strategie protidrogové politiky statutárního města 
Ostravy na období 2016 - 2020 a pro řešení mimořádných okolností v průběhu roku 2020 

  
5) doporučuje 
  zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

- s n í ž u j í  běžné výdaje 

§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7301,  
ORJ 180                        o                                                         42 629 tis. Kč 

§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7303,  
ORJ 180                        o                                                           1 940 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7400,  
ORJ 180                        o                                                           1 736 tis. Kč 

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7303,  
ORJ 180                        o                                                              147 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

§ 4311, pol. 5221,  
ÚZ 7301                                          o                                           2 373 tis. Kč 

pol. 5222,  
ÚZ 7301                                         o                                            1 190 tis. Kč 

pol. 5223,  
ÚZ 7301                                         o                                     1 186 tis. Kč 

§ 4344, pol. 5221,  
ÚZ 7301                                          o                                            1 045 tis. Kč 

pol. 5223,  
ÚZ 7301                                       o                                                    790 tis. Kč 

§ 4350, pol. 5221,  
ÚZ 7301                                          o                                                 409 tis. Kč 
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§ 4351, pol. 5221,  
ÚZ 7301                                          o                                                          3 107 tis. Kč 

§ 4354, pol. 5222,  
ÚZ 7301                                          o                                                             200 tis. Kč 

§ 4356, pol. 5221,  
ÚZ 7301                                          o                                                             890 tis. Kč 

pol. 5222,  
ÚZ 7301                                         o                                                          2 360 tis. Kč 

pol. 5223,  
ÚZ 7301                                         o                                                          2 125 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5221,  
ÚZ 7301                                          o                                                             310 tis. Kč 

§ 4359, pol. 5222,  
ÚZ 7301                                          o                                                             572 tis. Kč 

§ 4371, pol. 5221,  
ÚZ 7301                                          o                                                          1 627 tis. Kč 

pol. 5222,  
ÚZ 7301                                         o                                                          2 040 tis. Kč 

pol. 5223,  
ÚZ 7301                                         o                                                          1 240 tis. Kč 

§ 4372, pol. 5221,  
ÚZ 7301                                          o                                                             435 tis. Kč 

pol. 5222,  
ÚZ 7301                                         o                                                             176 tis. Kč 

§ 4374, pol. 5222,  
ÚZ 7301                                          o                                                             627 tis. Kč 

pol. 5223,  
ÚZ 7301                                    o                                                             834 tis. Kč 

§ 4375, pol. 5221,  
ÚZ 7301                                          o                                                          1 190 tis. Kč 

pol. 5222,  
ÚZ 7301                                         o                                                             725 tis. Kč 
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pol. 5223,  
ÚZ 7301                                         o                                                          1 240 tis. Kč 

§ 4376, pol. 5222,  
ÚZ 7301                                          o                                                             230 tis. Kč 

§ 4377, pol. 5222,  
ÚZ 7301                                          o                                                             450 tis. Kč 

§ 4378, pol. 5221,  
ÚZ 7301                                          o                                                             950 tis. Kč 

pol. 5222,  
ÚZ 7301                                         o                                                          3 070 tis. Kč 

pol. 5223,  
ÚZ 7301                                         o                                                             370 tis. Kč 

§ 4379, pol. 5221,  
ÚZ 7301                                          o                                                          1 600 tis. Kč 

pol. 5222,  
ÚZ 7301                                         o                                                          3 038 tis. Kč 

pol. 5223,  
ÚZ 7301                                         o                                                             170 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

§ 4350, pol. 5221,  
ÚZ 7302                                          o                                                          2 900 tis. Kč 

§ 4357, pol. 5223,  
ÚZ 7302                                          o                                                          3 200 tis. Kč 

§ 4359, pol. 5223,  
ÚZ 7302                                          o                                                          1 900 tis. Kč 

  

• z v y š u j í se 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v ORJ 180 

§ 4312, pol. 5222,  
ÚZ 7400                                         o                                                            740 tis. Kč 
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§ 4349, pol. 5221,  
ÚZ 7400                                          o                                                            158 tis. Kč 

§ 4376, pol. 5222,  
ÚZ 7400                                          o                                                           280 tis. Kč   

pol. 5223,  
ÚZ 7400                                         o                                                            300 tis. Kč 

§ 4378, pol. 5222,  
ÚZ 7400                                          o                                                            405 tis. Kč 

  
6) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy uvedené v bodech 1) až 5) tohoto 
usnesení 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 29.01.2020
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 41 
Informace k Protokolu o výsledku ve řejnosprávní kontroly provedené 
v roce 2019 v M ěstské nemocnici Ostrava, p říspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 03053/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

informace k Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly, provedené odbory MMO sociálních 
věcí a zdravotnictví a strategického rozvoje v roce 2019 v Městské nemocnici Ostrava, 
příspěvková organizace, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit informace k Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly, provedené odbory MMO 
sociálních věcí a zdravotnictví a strategického rozvoje v roce 2019 v Městské nemocnici 
Ostrava, příspěvková organizace, na vědomí zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 29.01.2020
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 42 
Návrh na poskytnutí investi ční dotace spole čnosti Vzájemné soužití 
o.p.s. 
  
Usnesení číslo: 03054/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

rozhodnout o: 
poskytnutí investiční dotace ve výši 299.500 Kč společnosti Vzájemné soužití o.p.s., 
IČO 65497996, se sídlem Bieblova 404/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava dle důvodové 
zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

• uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace dle návrhu uvedeného 
v příloze č. 3 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

snižuje rozpočtová rezerva 

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

zvyšují investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

- na § 4375, pol. 6321, ORJ 180                    o 300 tis. Kč 

  
3) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 29.01.2020
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
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RM_M 47 
Zpráva o čerpání finan čních prost ředků z Fondu pro rozvoj M ěstské 
nemocnice Ostrava ve 2. pololetí 2019 
  
Usnesení číslo: 03055/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 05777/RM1418/84 
k usnesení č. 1540/ZM1418/24 
k usnesení č. 07169/RM1418/101 
k usnesení č. 1816/ZM1418/28 
k usnesení č. 08185/RM1418/114 
k usnesení č. 2069/ZM1418/32 
k usnesení č. 09816/RM1418/133 
k usnesení č. 2411/ZM1418/37 
k usnesení č. 0219/ZM1822/4 
k usnesení č. 00801/RM1822/13 
k usnesení č. 01975/RM1822/29 
k usnesení č. 0500/ZM1822/8 
  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

Zprávu o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 
ve 2. pololetí 2019 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 

  
2) ukládá 
  

náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 
předložit Zprávu o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice 
Ostrava ve 2. pololetí 2019 na vědomí zastupitelstvu města 

  
 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 29.01.2020
 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
  

 
RM_M 9 
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouv ě č. 2177/2015/OŽP o spolupráci 
při provozování digitálního povod ňového plánu 
  
Usnesení číslo: 03056/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
80 

k usnesení č. 01636/RM1418/26 

Rada města 
  
1) rozhodla 
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  na straně statutárního města Ostravy uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
č. 2177/2015/OŽP o spolupráci při provozování digitálního povodňového plánu  s Českou 
republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO: 70884561, 
Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 18 
Schválení p řípravy projektu a podání žádosti o dotaci pro proje kt 
„Nadlimitní čistění na pozemních komunik acích na území statutárního 
města Ostravy” 
  
Usnesení číslo: 03057/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  přípravu projektu a podání žádosti o dotaci pro projekt „Nadlimitní čistění na pozemních 

komunikacích na území statutárního města Ostravy” 

  
2) ukládá 
  Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí a odboru dopravy

zajistit všechny potřebné úkony spojené s přípravou projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 07.02.2020
 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
  
 Vyřizuje: Ing. Břetislav Glumbík, T: 07.02.2020
 vedoucí odboru dopravy 
  

 
RM_M 32 
Návrh na uzav ření smluvních vztah ů s ČEZ Distribuce, a.s. v souvislosti 
se stavbami odboru investi čního zahrnutými do kapitálového rozp očtu 
statutárního m ěsta Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03058/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
05 

Rada města 

1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 
Z_S14_12_8120072786 v rámci akce Revitalizace veřejného prostranství Duha se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
IČO: 24729035, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  
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2) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 
Z_S14_12_8120072973 v rámci akce ORG 3191 SSZ Studentská x Opavská  se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
IČO: 24729035, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení 
Z_S14_12_8120072592 v rámci akce ORG 7332 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast 
Radvanice, Bártovice se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu  

  
 

RM_M 48 
Realizace akce: Energetické úspory MNO - zateplení objektu 
stravovacích provoz ů 
  
Usnesení číslo: 03059/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

a) schválit realizaci akce investičním odborem Magistrátu města Ostravy (dle přílohy č. 1), 
a to: 

ORG 6228 Energetické úspory MNO - zateplení objektu stravovacích provozů 

b) schválit financování akce dle bodu a) tohoto usnesení z Fondu pro rozvoj Městské 
nemocnice Ostrava 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

a) schválit převod prostředků investičnímu odboru MMO do ORJ 230 v celkové výši 
8.201 tis. Kč na realizace akce: Energetické úspory MNO - zateplení objektu stravovacích 
provozů 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží 

ostatní kapitálové výdaje - Fond pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 

na § 3599, pol 6909, ÚZ 1070, ORJ 170                                       o 8.201 tis. Kč 

- zvýší 

- kapitálové výdaje odboru investičního 

- na § 3522, pol. 6121, ÚZ 1070, ORG 6228, ORJ 230                o 8.201 tis. Kč 

  
4) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 
předložit návrh dle bodu 1), 2) a 3) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města  

  
 Vyřizuje: Ing. Jan Šrámek, T: 29.01.2020
 vedoucí odboru investičního 
  

 
RM_M 49 
Sportovní areál u ZŠ Bílovecká (PD+AD+I Č)II. - návrh dodatku č. 1 
  
Usnesení číslo: 03060/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2663/2019/OI/VZKÚ 
ze dne 10.9.2019 na zpracování nezbytných projektových dokumentací, plánu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, výkon inženýrské činnosti a autorského 
dozoru pro stavbu  „Sportovní areál u ZŠ Bílovecká”, mezi statutárním městem Ostrava, 
Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 

a  ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava  IČO: 28608909 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 
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RM_M 56 
Návrh na uzav ření smlouvy o dílo na realizaci akce „ Revitalizace parku 
u Biskupství - kácení d řevin” 
  
Usnesení číslo: 03061/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Revitalizace parku u Biskupství - kácení dřevin”, 
se zhotovitelem Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., IČO 25816977, se sídlem 
Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 59 
Převeden í vlastnictví projektové dokumentace zajišt ěné Městkou 
nemocnici Ostrava, p říspěvková organizace a její následné ú četní 
zaúčtování na odbor investi ční magistrátu 
  
Usnesení číslo: 03062/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) ruší 
  

usnesení rady města č. 01697/RM1822/26, ze dne 16.06.2019 

  
2) rozhodla 
  

o uzavření smlouvy o převodu projektové dokumentace, postoupení licence a převzetí práv 
a povinností ze správních rozhodnutí v rámci stavby: ,,Energetické úspory MNO - Zateplení 
objektu stravovacích provozů” v celkové pořizovací hodnotě 374.128,90 Kč vč. DPH 
s Městskou nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 
Ostrava, Moravská Ostrava, IČO: 00635162, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
3) ukládá 
  

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 
provést zaúčtování přijaté pořizovací hodnoty 374.128,90 Kč do evidence investičního odboru 
Magistrátu města Ostravy 

  
 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2020
 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_VZ 1 
Veřejná zakázka „Kanaliza ční síť Nová Ves - Jih, IS 2. etapa - Dostavba 
stoky 6”, po ř. č. 210/2019 
  
Usnesení číslo: 03063/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci 
stavby „Kanalizační síť Nová Ves - Jih, Inženýrské sítě 2. etapa - Dostavba stoky 6” v k. ú. Nová 
Ves u Ostravy, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

HYDROSPOR spol. s r.o. 
se sídlem: Úprkova 966/3, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO: 47666374 

za cenu nejvýše přípustnou 1.840.536,41 Kč bez DPH 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka „Sportovní hala Nová B ělá”, po ř. č. 203/2019 
  
Usnesení číslo: 03064/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 02675/RM1822/39 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o 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 realizaci stavby „Sportovní hala Nová Bělá” v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, 
s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 5: 

BYSTROŇ Group a.s. 
se sídlem: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava 
IČO: 27800466 

za cenu nejvýše přípustnou 40.773.061,64 Kč bez DPH 
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RM_VZ 4 
Revitalizace parku u Biskupství - výkon TDS a BOZP 
  
Usnesení číslo: 03065/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na zajištění výkonu 
technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizace akce „Revitalizace parku 
u Biskupství” s příkazníkem PROCHÁZKA - stavební firma spol. s r.o., IČO 25389599, 
se sídlem Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava, 

za cenu nejvýše přípustnou 285 000,- Kč bez DPH, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka „Odkanalizování He řmanic, spádové oblasti ulic 
Vrbická - Záblatská (mimo SV část oblasti)“, po ř. č. 89/2019 
  
Usnesení číslo: 03066/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 01905/RM1822/28 
k usnesení č. 02846/RM1822/41 
  
Rada města 
  
1) schvaluje 
  

uzavření smlouvy na zhotovení stavby „Odkanalizování Heřmanic, spádové oblasti ulic Vrbická 
- Záblatská (mimo SV část oblasti)” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností:  

HYDROSPOR spol. s r.o. 
se sídlem: Úprkova 3, 702 00  Ostrava - Přívoz 
IČO: 47666374 

za cenu nejvýše přípustnou 83.879.974,73 Kč bez DPH 
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RM_VZ 6 
Veřejná zakázka „Kanalizace a ČOV Koblov - Antošovice I. a II. etapa”, 
poř. č. 189/2019 
  
Usnesení číslo: 03067/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci staveb „Kanalizace a ČOV Koblov -
Antošovice I. etapa” a „Kanalizace a ČOV Koblov - Antošovice, II. etapa” v k. ú. Koblov, 
obec Ostrava, v rozsahu předloženého materiálu 

  
2) jmenuje 
  

hodnotící komisi ve složení: 

členové: 
1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 
2. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 
3. Ing. Jan Šrámek - odbor investiční 
4. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 
5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 
1. Ing. František Kolařík - člen ZM 
2. Ing. Petr Gelnar - OVAK a.s. 
3. Ing. Jan Kotala - odbor investiční 
4. Ing. Jaroslav Čermák - 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: 31.07.2020
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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4) zmocňuje 
  

vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy 
a rozhodnutí o námitkách 

  
 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.07.2020
 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka „Transformace Domova na Liš čině II - interiér”, 
poř. č. 200/2019 
  
Usnesení číslo: 03068/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 02901/RM1822/42 
  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o změně zadávacích podmínek k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním 
řízení podle  § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 
na realizaci dodávky vybavení pro novostavby objektů domova pro osoby se zdravotním 
postižením v rámci projektu „Transformace Domova na Liščině II”, a to v rozsahu 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
 

RM_M 50 
Zpráva o uplat ňování Územního plánu Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03069/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

důvodovou zprávu a vyhodnocení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Ostravy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  
2) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 
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projednat v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
Zprávu o uplatňování Územního plánu Ostravy upravenou po projednání ve znění 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
3) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

schválit dle ustanovení § 55 odst. 1 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zprávu 
o uplatňování Územního plánu Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  
4) ukládá 
  

náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 
předložit zastupitelstvu města návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení 

  
 Vyřizuje: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 29.01.2020
 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 
  

 
RM_M 51 
Předchozí souhlas rady m ěsta k nabytí nemovitostí do majetku m ěsta 
  
Usnesení číslo: 03070/RM1822/44 

(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: 

• staveb – garáží bez čp/če stojících na pozemcích v lokalitě ul. Baarova a lokalitě 
ul. Výstavní - Zelená v k. ú. Mariánské Hory, pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
 
• části pozemku parc. č. 2071 a části pozemku parc. č. 3183/1 v k. ú. Polanka nad Odrou, 
pro městský obvod Polanka nad Odrou 
 
• pozemků parc. č. 657/7, parc. č. 738/9, parc. č. 738/24 a parc. č. 739/198 v k. ú. Proskovice, 
pro městský obvod Proskovice 
 
• budovy garáže stojící na pozemku parc. č. 690/20 v k. ú. Radvanice, pro městský obvod 
Radvanice a Bartovice 
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RM_M 31 
Spole čné pracovní jednání členů Rady m ěsta Ostravy a Rady m ěsta 
Brna 
  
Usnesení číslo: 03071/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
36 

  
Rada města 
  
1) bere na vědomí 
  

informaci o společném pracovním jednání členů Rady města Ostravy a Rady města Brna, 
které se uskuteční dne 6. 2. 2020 v Kroměříži 

  
 

RM_VZ 3 
Veřejná zakázka „Servisní činnost, kontroly a revize plynových, 
tlakových a tepelných za řízení - 2020“ po ř. č. 226/2019 
  
Usnesení číslo: 03072/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 
  
1) rozhodla 
  

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na provádění servisní 
činnosti, kontroly a revize vyhrazených plynových, tlakových a tepelných zařízení umístěných 
v objektech SMO v období od 01. 02. 2020 do 31. 12. 2020, v rozsahu dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností: 

IGB Holding, a.s. 
IČO: 607 92 434 
se sídlem: Stodolní 851/4, 702 00 Ostrava 

za cenu nejvýše přípustnou 581.189,- Kč bez DPH 

  
 

RM_M 33 
Vzdání se funkce p řísedících Okresního soudu v Ostrav ě 
  
Usnesení číslo: 03073/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
21 

Rada města 

1) bere na vědomí 
  

oznámení stávajících přísedících Okresního soudu v Ostravě paní xxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
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xxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, o vzdání se funkce přísedících zastupitelstvu města 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 29.01.2020
 vedoucí odboru vnitřních věcí 
  

 
RM_M 66 
Návrh obecn ě závazné vyhlášky, kterou se m ění a dopl ňuje OZV 
o nočním klidu 
  
Usnesení číslo: 03074/RM1822/44 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 
  
1) doporučuje 
  

zastupitelstvu města 

vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2017, 
o nočním klidu s úpravou 

  
2) ukládá 
  

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

  
 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 29.01.2020
 vedoucí odboru vnitřních věcí 
 


