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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 21.01.2020 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

03076/RM1822/45 RM_M 0 Schválení programu 45. schůze rady města konané 

dne 21.01.2020 

35 

03075/RM1822/45 RM_M 3 Ujednání o ceně, dohoda o poskytování záloh          

a diagram na dodávku a odběr tepla - pro rok 2020 

84 

03077/RM1822/45 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. 

45 

03078/RM1822/45 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

45 

03079/RM1822/45 RM_M 42 Příprava projektu “Odborné učebny ZŠ 

Ostrava-Vítkovice” 

50 

03080/RM1822/45 RM_M 43 Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu 

Životní prostředí pro projekt “Zeleň v areálu 

bývalého koupaliště v Radvanicích” 

50 

03081/RM1822/45 RM_M 37 Řemeslný inkubátor Ostrava z. s. - schválení výše 

členských příspěvků na rok 2020 

38 

03082/RM1822/45 RM_M 35 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc 

prosinec 2019 

25 

03083/RM1822/45 RM_M 36 Návrh na prodej přebytečného majetku statutárního 

města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 

25 

03084/RM1822/45 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Nákup radiokomunikační 

techniky”, poř. č. 003/2020 

25 

03085/RM1822/45 RM_M 9 Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty  

Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie 

Ostrava, p.o., do Itálie a Švýcarska ve dnech 

02.-07.02.2020 

01 

03086/RM1822/45 RM_M 10 Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

Českému svazu bojovníků za svobodu, z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2020 

01 

03087/RM1822/45 RM_M 39 Uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě             

s předkupním právem a zákazem zcizení a zatížení 

uzavřené mezi Statutárním městem Ostrava             

a společností MIXIDES, a.s. 

28 

03088/RM1822/45 RM_M 41 Rezignace na funkci člena rady města 28 

03089/RM1822/45 RM_M 45 Vypořádání nákladů na výstavbu stavebních 

objektů v rámci “Výstavby nového kampusu          

na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu             

a behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty 

umění” 

28 

03090/RM1822/45 RM_M 2 Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. 

Poruba, obec Ostrava 
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03091/RM1822/45 RM_M 8 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci            

v k.ú. Poruba, návrh na záměr města nesměnit 

nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, vše k.ú. obec 

Ostrava, návrh na zrušení části usnesení               

č. 0470/ZM1822/8 ze dne 18. 9. 2019 a návrh           

na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba, 

obec Ostrava 

08 

03092/RM1822/45 RM_M 13 Návrh koupit část nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, 

obec Ostrava, návrh koupit nemovitou věc v k.ú. 

Hrabová, obec Ostrava 

08 

03093/RM1822/45 RM_M 14 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 

zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení 

služebnosti pro oprávněné: OKD, a.s., PODA a.s., 

Dial Telecom, a.s. 

08 

03094/RM1822/45 RM_M 15 Návrh na uzavření dodatku č. 1, dohody o zrušení 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a smluv o zřízení věcného břemene            

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

03095/RM1822/45 RM_M 16 Návrh na záměr města neprodat nemovité věci       

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

obec Ostrava 

08 

03096/RM1822/45 RM_M 17 Návrh na souhlas s umístěním stavebního objektu, 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a nájemní smlouvy 

08 

03097/RM1822/45 RM_M 18 Návrh nekoupit nemovité věci a návrh na záměr 

města neprodat nemovité věci, vše v k.ú. Svinov, 

obec Ostrava 

08 

03098/RM1822/45 RM_M 19 Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném 

převodu pozemku v k.ú. Slezská Ostrava, obec 

Ostrava 

08 

03099/RM1822/45 RM_M 23 Návrh na souhlas s umístěním vodovodních 

přípojek, uzavření smluv o budoucí smlouvě             

o zřízení služebnosti, smlouvy o výpůjčce               

a nájemních smluv s fyz. osobami a společností 

QUALITOP s.r.o. 

08 

03100/RM1822/45 RM_M 24 Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě             

o zřízení služebnosti, nájemních smluv s XZB 

(Europe) s.r.o. 

08 

03101/RM1822/45 RM_M 25 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce k 

pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

03102/RM1822/45 RM_M 26 Návrh na záměr města pronajmout část pozemku  

v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava 

08 

03103/RM1822/45 RM_M 31 Návrh na uzavření dohody o zrušení předkupního 

práva a návrh na uzavření smlouvy o zřízení 

předkupního práva v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 
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03104/RM1822/45 RM_M 34 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě             

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh  

na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě             

s fyzickou osobou 

08 

03105/RM1822/45 RM_M 44 Souhlasy s provozem bezpilotních letounů vše           

v k. ú. Moravská Ostrava, k. ú. Mariánské Hory,  

k. ú. Přívoz a k. ú. Hošťálkovice 

08 

03106/RM1822/45 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Dodávka vodoměrů 2020 II.“, 

poř. č. 001/2020 

08 

03107/RM1822/45 RM_M 22 Úprava rozpočtu 07 

03108/RM1822/45 RM_M 29 Návrh na uzavření dodatků k Veřejnoprávním 

smlouvám o poskytnutí investičních účelových 

dotací příjemcům Basketbalový klub NH Ostrava 

a.s. a FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek 

60 

03109/RM1822/45 RM_M 21 Žádost obchodní společnosti Sportovní a rekreační 

zařízení města Ostravy, s.r.o., o poskytnutí účelové 

dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy             

na Rekonstrukci Sportovního areálu Poruba -            

I. etapa 

45 

03110/RM1822/45 RM_MZP 1 Návrh na stanovení platů ředitelů příspěvkových 

organizací zřízených statutárním městem Ostrava  

v oblasti sociální péče a v oblasti zdravotnictví            

z důvodu legislativních změn 

86 

03111/RM1822/45 RM_M 11 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových 

dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy            

pro rok 2020 v oblasti Rodinná politika 

60 

03112/RM1822/45 RM_M 4 Návrh na uložení odvodu do rozpočtu statutárního 

města Ostravy za porušení rozpočtové kázně 

Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci, 

a Lidové konzervatoři a Múzické škole, 

příspěvkové organizaci 

87 

03113/RM1822/45 RM_M 5 Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem 

předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci 

dotačního programu “Kotlíkové dotace                

v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 

80 

03114/RM1822/45 RM_M 6 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00912/2019/RRC             

a aktualizace Zásad pro poskytování bezúročných 

zápůjček na realizaci výměny kotlů 

80 

03115/RM1822/45 RM_M 28 Poskytnutí účelového neinvestičního transferu           

z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší              

na ozdravné pobyty dětí ostravských škol v období 

od 01. 11. 2019 do 30. 04. 2020 

80 

03116/RM1822/45 RM_M 1 Smlouva o poskytování spisové služby eSpis LITE 

se společností Centrum sociálních služeb Jih, 

příspěvková organizace 
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03117/RM1822/45 RM_M 33 “Plošná kanalizace Michálkovice, SO 02 

Odkanalizování území jih – stoka M1 – oblast ul. 

Rychvaldská a ul. Radvanická”, návrh na uzavření 

Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo                         

č. 2265/2019/OI/VZKÚ 

05 

03118/RM1822/45 RM_M 40 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení 

stavby “VO - Ostrava Poruba, oblast V Zahradách” 

05 

03119/RM1822/45 RM_M 32 Návrh: “Podmínky dotačního programu Podpora 

obnovy reklamního označení provozoven na území 

města Ostravy vymezeném v Nařízení města             

č. 11/2019, kterým se stanoví zákaz šíření reklamy 

na veřejně přístupných místech mimo provozovnu 

v roce 2020”, včetně jeho vyhlášení 

89 

03120/RM1822/45 RM_M 7 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

03121/RM1822/45 RM_M 20 Souhlas vlastníka s Výhledovým plánem obnovy  

a údržby na rok 2020 pro Ozdravné centrum 

Ještěrka - majetku užívaného na základě dohody  

o provozu Centra 3629/2019/MJ ze dne 19.12.2019 

84 

03122/RM1822/45 RM_M 27 Návrh na uzavření smlouvy o dodávce vody              

z vodovodu VV číslo 1216/19/1 pro objekt 

Kamenec 0124, Skalice u Frýdku-Místku 

84 

03123/RM1822/45 RM_VZ 2 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření 

smlouvy o dílo na výrobu a dodání smaltovaných 

uličních tabulí pro označení ulic se zhotovitelem 

Smaltovna Tupesy s.r.o. 

21 

  
 
Materiály, které byly staženy : 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 46 Návrh Dodatku č. 1, ev. č. 3367D1/2020/ŠaS          

ke smlouvě o spolupráci, ev. č. 3367/2018/ŠaS 

91 

  RM_M 38 Smlouva o poskytování služeb elektronických 

komunikací mezi Statutárním městem Ostrava         

a OVANET a.s. 

09 

  RM_M 12 Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Petřkovice            

u Ostravy, obec Ostrava 

08 

  RM_M 30 Akční plán na rok 2020 ke Koncepci rodinné 

politiky na období 2019-2022 

87 

  RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Projekt - Expat Centrum 

Ostrava”, poř. č. 196/2019 

38 
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Tiskové opravy : 
  
 Materiál 

  
Název zn.předkl. 

  RM_TO 1 Tisková oprava usnesení rady města č. 

02729/RM1822/40 ze dne 26.11.2019, bod 2) 

07 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 7/54  
  

RM_M 0 
Schválení programu 45. schůze rady města konané dne 21.01.2020 
  
Usnesení číslo: 03076/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 45. schůze rady města konané dne 21.01.2020 

  

 

RM_M 3 
Ujednání o ceně, dohoda o poskytování záloh a diagram na dodávku       
a odběr tepla - pro rok 2020 
  
Usnesení číslo: 03075/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření ujednání o ceně dle přílohy č.3 předloženého materiálu a dohody o poskytování záloh 

za odběr tepelné energie pro rok 2020 dle přílohy č.4 předloženého materiálu, vše k uzavřené 

Smlouvě o dodávce tepelné energie ze dne 27.2.2009, ev.č. smlouvy města 0488/2009/HS/LPO, 

ev.č. smlouvy dodavatele 41181 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 

729 30 Ostrava, IČO: 00845451 jako odběratelem a společností Veolia Energie ČR, a.s,             

28. října 3337/7, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, IČO:45193410 jako dodavatelem 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření ujednání o ceně dle přílohy č.5 předloženého materiálu a dohody o poskytování záloh 

za odběr tepelné energie pro rok 2020 dle přílohy č.6 předloženého materiálu, vše k uzavřené 

Smlouvě o dodávce tepelné energie ze dne 27.2.2009 ev.č. smlouvy města 0486/2009/HS/LPO  

a dodatku č.1 ze dne 17.9.2012 této smlouvy ev.č. dodatku č.1 0486D1/2012/HS, ev.č. smlouvy 

dodavatele 70367 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, 

IČO: 00845451 jako odběratelem a společností Veolia Energie ČR, a.s, 28. října 3337/7, 702 00 

Ostrava- Moravská Ostrava, IČO 45193410 jako dodavatelem 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření ujednání o ceně dle přílohy č.7 předloženého materiálu a dohody o poskytování záloh 

za odběr tepelné energie pro rok 2020 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu, vše k  uzavřené  
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Smlouvě o dodávce tepelné energie ze dne 27.2.2009, ev.č. smlouvy města 0490/2009/HS/LPO, 

ev.č. smlouvy dodavatele 70452 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 

729 30 Ostrava, IČO: 00845451 jako odběratelem a společností Veolia Energie ČR, a.s, 28. října 

3337/7, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, IČO: 45193410 jako dodavatelem 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření ujednání o ceně dle přílohy č. 9 předloženého materiálu, dohody o poskytování záloh 

za odběr tepelné enerie pro rok 2020 dle přílohy č.10 předloženého materiálu a diagramu              

na dodávku a odběr tepla dle přílohy č.11 předloženého materiálu, vše k uzavřené Smlouvě         

o dodávce tepelné energie ze dne 27.2.2009, ev.č. smlouvy města 0487/2009/HS/LPO, ev.č. 

smlouvy dodavatele 37998 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 

Ostrava, IČO: 00845451 jako odběratelem a společností Veolia Energie ČR, a.s,                   

28. října 3337/7, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, IČO: 45193410 jako dodavatelem  

  

5) rozhodla 

  
o uzavření ujednání o ceně dle přílohy č.12 předloženého materiálu a dohody o poskytování 

záloh za odběr tepelné energie pro rok 2020 dle přílohy č.13 předloženého materiálu, vše            

k uzavřené Smlouvě o dodávce tepelné energie ze dne 26.10.2009, ev.č. smlouvy města 

2627/2009/HS/LPO, ev.č. smlouvy dodavatele 11111 mezi statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 jako odběratelem a společností 

Veolia Energie ČR, a.s, 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, IČO: 45193410 

jako dodavatelem 

  

6) rozhodla 

  
o uzavření ujednání o ceně dle přílohy č.14 předloženého materiálu k uzavřené Smlouvě                

o dodávce tepelné energie ze dne 11.3.2019, ev.č. smlouvy města 0676/2019/HS/VZKÚ, ev.č. 

smlouvy dodavatele 20279 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 

Ostrava, IČO: 00845451 jako odběratelem a společností Veolia Energie ČR, a.s,                 

28. října 3337/7, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, IČO: 45193410 jako dodavatelem 

  

7) rozhodla 

  
o uzavření ujednání o ceně dle přílohy č.15 předloženého materiálu, dohody o poskytování záloh 

za odběr tepelné energie pro rok 2020 dle přílohy č.16 předloženého materiálu a diagramu           

na dodávku a odběr teple dle přílohy č.17 předloženého materiálu, vše k uzavřené Smlouvě          

o dodávce a odběru tepelné energie za dne 11.3.2019, ev.č. smlouvy města 

0674/2019/HS/VZKÚ, ev.č. smlouvy dodavatele 14657 mezi statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 jako odběratelem a společností 

Veolia Energie ČR, a.s, 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, IČO: 45193410 

jako dodavatelem 
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8) rozhodla 

  
o uzavření ujednání o ceně dle přílohy č.18 předloženého materiálu a dohody o poskytování 

záloh za odběr tepelné energie pro rok 2020 dle přílohy č. 19 předloženého materiálu, vše        

k uzavřené Smlouvě o dodávce tepelné energie ze dne 11.3.2019, ev.č. smlouvy města 

0675/2018/HS/VZKÚ, ev.č. smlouvy dodavatele 15909 mezi statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 jako odběratelem společností Veolia 

Energie ČR, a.s, 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, IČO: 45193410 jako 

dodavatelem 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dům seniorů   
v Krásném Poli s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03077/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.,                    
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní 
společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., se sídlem Družební 576, Ostrava, PSČ                 
725 26, IČO: 047 07 214, jejíž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2020 společnosti Dům seniorů             

v Krásném Poli s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2020 společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. dle přílohy č.1 

předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
jednateli společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Tomáš Výtisk, T: 30.06.2021 

 jednatel společnosti 
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RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti OZO Ostrava 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03078/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.,                    
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 
pozdějších předpisů, obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o., se sídlem Frýdecká 
680/444, Ostrava, PSČ 719 00, IČO: 623 00 920, jejíž jediným společníkem je statutární 
město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu pro rok 2020 a parametrů motivačního 

systému pro rok 2020 společnosti OZO Ostrava  s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2020 společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

za podmínky navýšení plánovaného hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 15 mil. Kč 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování členů TOP managementu společnosti OZO 

Ostrava s.r.o. pro rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností OZO Ostrava s.r.o. a jednatelem 

společnosti dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
jednateli společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Ing. Karel Belda, T: 30.06.2021 

 jednatel společnosti 
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rada města 
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RM_M 42 
Příprava projektu “Odborné učebny ZŠ Ostrava-Vítkovice” 
  
Usnesení číslo: 03079/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o zahájené přípravě a podané žádosti o dotaci projektu pod názvem “Odborné učebny 

ZŠ Ostrava-Vítkovice” v rámci 92. výzvy integrovaného regionálního operačního programu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Vítkovice 

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

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Radomíra Vlčková, T: 23.01.2020 

 starostka městského obvodu Vítkovice 

  
 

RM_M 43 
Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí           
pro projekt “Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích” 
  
Usnesení číslo: 03080/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 09929/RM1418/134 
k usnesení č. 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4 - Ochrana a péče             

o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, od poskytovatele 

Ministerstva životního prostředí ČR, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10,                  

IČO: 001 64 801, na realizaci akce “Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích”                

dle podmínek stanovených v Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které tvoří 

přílohu č. 1 předloženého materiálu, za podmínky souhlasu Zastupitelstva města Ostravy                 

s podmínkami uvedenými v části II. odst. 1 a 14 Přílohy č. 1 k Registraci akce a Rozhodnutí            

o poskytnutí dotace, která tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami uvedenými v odst. 1 a 14 části II. Přílohy č. 1 Registrace akce          

a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, která tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Radvanice a Bartovice 

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Aleš Boháč, MBA, T: 31.03.2024 

 starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
4) ukládá 

  
primátorovi města Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Aleš Boháč, MBA, T: 29.01.2020 

 starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice 

  
 

RM_M 37 
Řemeslný inkubátor Ostrava z. s. - schválení výše členských příspěvků 
na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 03081/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na straně statutárního města Ostravy s ročními členskými příspěvky pro rok 2020 pro statutární 

město Ostrava ve výši 5 707 470 Kč, pro Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu 

Ostrava ve výši 100 tis. Kč a se splatností těchto příspěvků 10 dní od schválení usnesení správní 

radou 
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RM_M 35 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc prosinec 2019 
  
Usnesení číslo: 03082/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc prosinec 2019 

  

 
RM_M 36 
Návrh na prodej přebytečného majetku statutárního města Ostravy           
v užívání Městské policie Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03083/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
prodat  použité osobní automobily a motocykly  jakožto přebytečné movité věci panu 

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 

XXXXXXXXXX X XXX 

a) Škoda Octavia kombi 1,4 CNG, VIN: TMBJM7NE4H0072143, RZ 1TC5788, rok 

výroby 2016, obvyklá cena 170 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č.146/7/2019 ze dne 

23.09.2019, zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Petrem Borůvkou 

b)  Škoda Octavia kombi 1,4 CNG, VIN: TMBJM7NE2H0071539, RZ 1TC5793, rok 

výroby 2016, obvyklá cena 137 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č.147/7/2019 ze dne 

23.09.2019, zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel  Petrem Borůvkou 

c) Motocykl Honda WW125EX2, VIN: ZDCJF64A0HF007505, RZ 8T2604, rok výroby 2016, 

obvyklá cena 20 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 148/7/2019 ze dne 23.09.2019, 

zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel Petrem Borůvkou 

d) Motocykl Peugeot Ludix, VIN: VGAL1ACFA00161041, RZ 4T5245, rok výroby 2009, 

obvyklá cena  7 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 144/6/2019 ze dne 13.7.2019, 

zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel Petrem Borůvkou 

e)  Motocykl Peugeot Ludix, VIN: VGAL1ACFA00161042, RZ 4T5244, rok výroby 2009, 

obvyklá cena  7 000,00 Kč, dle znaleckého posudku č. 145/6/2019 ze dne 14.7.2019, 

zhotoveného znalcem v oboru oceňování motorových vozidel Petrem Borůvkou 
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a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.2 předloženého materiálu s výše uvedeným  kupujícím 

Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě předloženého materiálu. 

  

 
RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Nákup radiokomunikační techniky”, poř. č. 003/2020 
  
Usnesení číslo: 03084/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na nákup radiokomunikační techniky pro Městskou 

policii Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Pramacom Prague spol. s r.o. 

se sídlem: Na pískách 1667/36, Dejvice, 160 00 Praha 6 

IČO: 18630782 

za cenu nejvýše přípustnou 1.603.500,-- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 9 
Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Itálie a Švýcarska ve dnech 
02.-07.02.2020 
  
Usnesení číslo: 03085/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahraniční pracovní cestu Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., 

do Itálie a Švýcarska  ve dnech 02.-07.02.2020 za účelem doprovodu orchestru a pracovních 

setkání 

  

2) ukládá 

  
řediteli Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Jan Žemla, T: 25.02.2020 

 ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o. 

  
 

RM_M 10 
Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Českému svazu 
bojovníků za svobodu, z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 
2020 
  
Usnesení číslo: 03086/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí  účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 

50.000,-  Kč Českému svazu bojovníků za svobodu,   se sídlem Legerova 1854/22,   PSČ   

120 00 Praha - Nové Město, IČO: 00442755,  na  úhradu nájmu a  dalších služeb 

spojených    s   užíváním kancelářských prostor v roce 2020  Oblastním výborem Českého 

svazu bojovníků za svobodu gen. Mikuláše Končického  Ostrava,  náměstí Svatopluka Čecha 

732/1, 702 00 Ostrava - Přívoz 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy  mezi  statutárním městem Ostrava,  Prokešovo nám. 8, 729 30 

Ostrava, IČO: 00845451,  a Českým svazem bojovníků za svobodu, se sídlem 

Legerova 1854/22, PSČ 120 00 Praha - Nové Město, IČO: 00442755, dle přílohy  č. 2 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě s předkupním právem                
a zákazem zcizení a zatížení uzavřené mezi Statutárním městem Ostrava 
a společností MIXIDES, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03087/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě s předkupním právem a zákazem zcizení a zatížení 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností MIXIDES, a.s., se sídlem Horní 

288/67, Dubina, 700 30 Ostrava, IČO: 29232830 
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dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě s předkupním právem a zákazem zcizení a zatížení 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností MIXIDES, a.s., se sídlem Horní 

288/67, Dubina, 700 30 Ostrava, IČO: 29232830 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,  

předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě s předkupním 

právem a zákazem zcizení a zatížení uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností 

MIXIDES, a.s., se sídlem Horní 288/67, Dubina, 700 30 Ostrava, IČO: 29232830 dle bodu 2) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 29.01.2020 

 vedoucí odboru legislativního a právního 

  
 

RM_M 41 
Rezignace na funkci člena rady města 
  
Usnesení číslo: 03088/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
rezignaci Ing. Zdeňka Nytry na funkci člena rady města ke dni 29.1.2020 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh na volbu dalšího člena rady města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 29.01.2020 

 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 45 
Vypořádání nákladů na výstavbu stavebních objektů v rámci “Výstavby 
nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu                
a behaviorálního zdraví a Nová budova fakulty umění” 
  
Usnesení číslo: 03089/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o vypořádání nákladů na výstavbu stavebních objektů v rámci ,,Výstavby 

nového kampusu na Černé louce – Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Nová 

budova fakulty umění‘‘ mezi statutárním městem Ostrava a Ostravskou univerzitou, se sídlem 

Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava, IČO: 61988987 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 2 
Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03090/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému 

obvodu: 

 - p.p.č. 2801/28   

 - p.p.č. 2801/29   

 - p.p.č. 2801/30    

 - p.p.č. 2801/31   

 - p.p.č. 2801/32    

 - p.p.č. 2801/33    

 - p.p.č. 2801/138  

 - p.p.č. 2801/166  

 - část pozemku p.p.č. 2801/125 o výměře 2380 m2, nově označenou dle geometrického plánu  

č. 3173-11/2019  jako pozemek p.p.č. 2801/198 

za podmínky sjednání výhrady zpětné koupě prodávaných nemovitých věcí jako práva věcného  

s tím, že při uplatnění výhrady zpětné koupě bude kupujícímu vrácena kupní cena stanovená 

znaleckým posudkem v místě a čase obvyklá, nejvýše však kupní cena, za kterou byly nemovité 

věci prodány, a dále mu bude poskytnuta náhrada ve výši hodnoty staveb vybudovaných              

na prodávaných nemovitých věcech (pokud tyto budou součástí uvedených nemovitých věcí) 

stanovená znaleckým posudkem v ceně v místě a čase obvyklé 
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a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 29.01.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 8 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Poruba, návrh           
na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, vše k.ú. 
obec Ostrava, návrh na zrušení části usnesení č. 0470/ZM1822/8 ze dne 
18. 9. 2019 a návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03091/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
08 

  
k usnesení č. 0470/ZM1822/8 
  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

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

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

-  část pozemku parc.č. 693 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 112 m2, která                   

je dle geometrického plánu č. 3190-19/2019, vyhotoveného pro k.ú. Poruba, obec 

Ostrava, oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 693/2 ost. plocha, jiná plocha 

- část pozemku parc.č. 894/5 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 57 m2, která                    

je dle geometrického plánu č. 3190-19/2019, vyhotoveného pro k.ú. Poruba, obec 

Ostrava, oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 894/33 ost. plocha, jiná plocha 

včetně na nich se nacházejících části místní komunikace vedené v pasportu místních komunikací 

IV. třídy označené jako samostatný chodník č. 452d 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat níže uvedenou nemovitou věc v k.ú. Poruba, obec Ostrava,  

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to: 

-  část pozemku parc.č. 1002/1 o výměře 466 m2, dle zákresu v katastrálním  snímku, který           

je přílohou č. 3/3 předloženého materiálu 
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3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat níže uvedenou nemovitou věc v k.ú. Poruba, obec Ostrava,  

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to: 

- část pozemku parc.č. 1002/1 o výměře 828 m2, dle zákresu v katastrálním snímku, který              

je přílohou č. 3/4 předloženého materiálu 

  

4) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města směnit jednotku 1947/12, garáž, ve vlastnictví statutárního města 

Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, vymezenou v bytovém domě č.p. 1947, stojícím 

na pozemku parc.č. 3751/90, k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, včetně příslušejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku  ve výši 1839/75169 

za 

stavbu bez čp/če, garáž, stojící na pozemku parc.č. 1942, zast. plocha a nádvoří, k.ú. 

Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví pana ZXXXX ŠXXXX, rok narození XXXX, bytem 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX  

  

5) souhlasí 

  
s návrhem zrušit  usnesení zastupitelstva města č. 0470/ZM1822/8 ze dne 18. 9. 2019 v bodě 

1., kterým rozhodlo o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava,             

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

- pozemek parc.č. 2892/1 

- pozemek parc.č. 2879/18 

  

6) souhlasí 

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

statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 

- pozemek parc.č. 2879/18 

- část pozemku parc.č. 2892/1 ost. plocha, jiná plocha o výměře 2570 m2, která byla             

dle geometrického plánu č. 3198-27/2019 vyhotoveného pro k.ú. Poruba, obec Ostrava, 

oddělena a označena jako pozemek parc.č. 2892/1 ost. plocha, jiná plocha  

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

  

7) souhlasí 

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

statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, a to: 

- pozemek parc.č. 2892/16 

- část pozemku parc.č. 2892/1 ost. plocha, jiná plocha  o výměře 739 m2, která je               
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dle geometrického plánu č. 3198-27/2019 vyhotoveného pro k.ú. Poruba, obec Ostrava, 

oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 2892/41 ost. plocha, jiná plocha 

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

  

8) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) až 7)  tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 29.01.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 13 
Návrh koupit část nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, návrh 
koupit nemovitou věc v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03092/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem koupit část nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to část pozemku parc.č. 

1169/5, o výměře 192 m2, která je dle geometrického plánu č. 3446-62/2019 oddělena a dále 

označena jako pozemek parc.č. 1169/5, od podílových spoluvlastníků: 

- XXXXX XXXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX 

XX XXXXXXXX XXXXXXXXX(spoluvlastnický podíl ve výši 1/3), 

- XXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXX XXXX XXX XX 

XXXXXXX (spoluvlastnický podíl ve výši 1/3), 

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

XXXXXXXX XXXXXXXXXX(spoluvlastnický podíl ve výši 1/3), 

za cenu obvyklou v celkové výši 84.480,- Kč, přičemž každý ze spoluvlastníků obdrží částku   

ve výši 28.160,- Kč 

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem koupit nemovitou věc v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, a to pozemek parc.č. 2622/16,  

od vlastníka XXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu ve výši 302.500,- Kč 
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a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s tím, aby si zastupitelstvo města vyhradilo rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodě 2) 

tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Hrabová, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 

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

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

do svého vlastnictví 

  

4) souhlasí 

  
s tím, aby zastupitelstvo města označilo pozemek uvedený v bodě 2) tohoto usnesení, jakožto 

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

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

že předmětnou nemovitou věc statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví 

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 29.01.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 14 
Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti, zřízení služebnosti a uzavření smlouvy  
o zřízení služebnosti pro oprávněné: OKD, a.s., PODA a.s., Dial Telecom, 
a.s. 
  
Usnesení číslo: 03093/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

provozování a údržba podzemního komunikačního vedení neveřejné komunikační sítě                  

k pozemkům: 

parc. č. 50/1 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 50/8 - ostatní plocha, jiná plocha, 
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v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným: 

OKD, a.s., se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, IČO: 05979277 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s umístěním stavby komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků: 

parc. č. 1946/4 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 1946/5 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 1946/6 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 5084/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

parc. č. 5630 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5631 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5632 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

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

v rámci stavby “OMS PODA Ostrava - Hladnov”, dle situačních výkresů, které jsou přílohou            

č. 3/4 předloženého materiálu  

  

3) rozhodla 

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

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

parc. č. 1946/4 - ostatní plocha, silnice, 

parc. č. 1946/5 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 1946/6 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 5084/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 

parc. č. 5630 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5631 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5632 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

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

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s umístěním stavby podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků: 
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parc. č. 1946/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1946/77 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1946/140 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1946/141 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 5623/23 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 5623/33 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

Dial Telecom, a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 18600, IČO: 28175492 

v rámci stavby “694564 - Optické propojení Ostrava - Nejedlého”, dle situačního výkresu, který 

je přílohou č. 5/4 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

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

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

parc. č. 1946/1 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1946/77 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1946/140 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 1946/141 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 5623/23 - ostatní plocha, zeleň, 

parc. č. 5623/33 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

Dial Telecom, a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 18600, IČO: 28175492 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu  

  

6) souhlasí 

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

parc. č. 386 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3577/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

Dial Telecom, a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 18600, IČO: 28175492 

v rámci stavby “Optické propojení Ostrava - Moravská Ostrava”, dle situačního výkresu, který    

je přílohou č. 7/4 předloženého materiálu 

  

7) rozhodla 
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na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - zřízení                 

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

parc. č. 386 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3577/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

Dial Telecom, a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 18600, IČO: 28175492 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 15 
Návrh na uzavření dodatku č. 1, dohody o zrušení smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a smluv o zřízení věcného břemene 
k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ 
Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03094/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

břemene evid. č. 3352/2017/MJ ze dne 15. 11. 2017, s  budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

břemene evid. č. 3453/2017/MJ ze dne 4. 12. 2017, s  budoucím oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

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

a provozování podzemní kabelové přípojky 2x NN 0,4 kV   včetně 1 ks přípojkového pilíře            

k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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parc. č. 85/10 - orná půda 

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

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení NN k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

p. p. č. 337/102 - ostatní plocha, neplodná půda, 

p. p. č. 491/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 491/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 495/1 - ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, včetně 3 ks pojistkových skříní na pozemku p. p. č. 495/1 a 1 ks 

pojistkové skříně na pozemku p. p. č. 337/102 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Hrabůvka a v k.ú. 
Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03095/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

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

Ostravy, svěřené městskému obvodu, a to: 

- pozemek p.č.st. 1991, jehož součástí je stavba č.p. 1582, obč. vybavenost 

- pozemek p.p.č. 883/2 

  

2) nesouhlasí 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku p.p.č. 215/1 o výměře cca 360 m2 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu, dle zákresu ve snímku, který                

je přílohou č. 3/1 předloženého materiálu  

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku p.p.č. 215/1 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu, dle zákresu ve snímku, který                   

je přílohou č. 3/3 předloženého materiálu  

  

4) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec 

Ostrava,  ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu, a to: 

- část pozemku parc.č. 740/4 o výměře 2466 m2 

- část pozemku parc.č. 740/4 o výměře 1180 m2 

- část pozemku parc.č. 740/49 o výměře 1279 m2 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 5/3 předloženého materiálu  

  

5) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 29.01.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 17 
Návrh na souhlas s umístěním stavebního objektu, uzavření smlouvy           
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy 
  
Usnesení číslo: 03096/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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s umístěním stavebního objektu do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, a to: 

- vodovodní přípojky do pozemků 

parc. č. 1988/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1988/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

v k. ú. Koblov, obec Ostrava, 

pro investora: 

Tenisový klub Antošovice z.s. 

se sídlem: Antošovická 12/361, Antošovice, 711 00  Ostrava 

IČO: 22825428 

v rámci  stavby  “sociální zařízení” na pozemku parc. č. 1874/3, k. ú. Koblov, obec Ostrava, 

dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - 

zřízení, vedení,  provozování a údržby vodovodní přípojky k pozemkům: 

parc. č. 1988/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

parc. č. 1988/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Koblov, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

Tenisový klub Antošovice z.s. 

se sídlem Antošovická 12/361, Antošovice, 711 00 Ostrava 

IČO: 22825428 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k pozemkům v k. ú. Koblov, obec Ostrava, a to: 

- část parc. č. 1988/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 70,08 m2, 

- část parc. č. 1988/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 54, 61 m2, 

s nájemcem: 

Tenisový klub Antošovice z. s. 

se sídlem Antošovická 12/361, Antošovice, 711 00 Ostrava 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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IČO 228 25 428 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Návrh nekoupit nemovité věci a návrh na záměr města neprodat 
nemovité věci, vše v k.ú. Svinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03097/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem koupit nemovité věci, a to 

- pozemek parc.č. 2668 

- pozemek parc.č. 2669 

- pozemek parc.č. 2670, jehož součástí je stavba č.p. 619, bydlení, 

vše v k. ú. Svinov, obec Ostrava 

  

2) nesouhlasí 

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

- část pozemku parc.č. 530/57 o výměře cca 1000 m2   

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Svinov 

dle zákresu, který je přílohou č. 3/E předloženého materiálu 

  

3) nesouhlasí 

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

-část pozemku parc.č. 564/1 o výměře cca 1000 m2 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Svinov 

dle zákresu, který je přílohou č. 3/E předloženého materiálu 

  

4) nesouhlasí 

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

- část pozemku parc.č. 530/67 o výměře cca 1000 m2 

 ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

dle zákresu, který je přílohou č  3/E předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 29/54  
  

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů1) až 4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 29.01.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 19 
Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku v k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03098/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 1004991971, a to části pozemku 

parc.č. 4171/1, trvalý travní porost, o výměře 1527 m2, dle geometrického plánu č. 

4390-205/2019 oddělenou a označenou jako pozemek parc.č. 4171/1, travní porost v k.ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava 

s vlastníkem Českou republikou, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový 

úřad, IČO: 01312774, sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi, 

předložit návrh dle bodu 1) zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 29.01.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 23 
Návrh na souhlas s umístěním vodovodních přípojek, uzavření smluv            
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, smlouvy o výpůjčce                  
a nájemních smluv s fyz. osobami a společností QUALITOP s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03099/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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1) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 2020/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

pro investora: 

XXXXXXXX XXXXXá, datum narození XX XX XXXX 

bydliště Ke XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, 

v rámci stavby “Vodovodní přípojka pro rodinný dům k. ú. Poruba, ul. Ke Skalce”, 

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

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti vodovodní přípojky 

k pozemku: 

parc. č. 2020/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

XXXXXXXX XXXXXá, datum narození XX XX XXXX 

bydliště Ke XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 2020/3 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

s nájemcem: 

XXXXXXXX XXXXXá, datum narození XX XX XXXX 

bydliště Ke XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

4) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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parc. č. 1906/2 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, 

pro investora: 

XXXXX XXXXXXX, datum narození XXX XXX XXXX 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXce, 

v rámci stavby “Novostavba bytového domu na ulici Hlučínská, parc. č. 606, k. ú. Petřkovice            

u Ostravy”, 

dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 6 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti vodovodní přípojky 

k pozemku: 

parc. č. 1906/2 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

XXXXX XXXXXXX, datum narození XXX XXX XXXX 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXe, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce k části pozemku parc. č. 1906/2 - ostatní 

plocha, silnice o výměře 3,3 m2 v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, 

s vypůjčitelem: 

XXXXX XXXXXXX, datum narození XXX XXX XXXX 

bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXe, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

7) souhlasí 

  
s umístěním vodovodní přípojky do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 337/128 – ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 337/136 – ostatní plocha, zeleň, 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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oba v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

pro investora: 

QUALITOP s.r.o. 

se sídlem Orlovská 345/156, Heřmanice, 713 00 Ostrava 

IČO: 619 42 936, 

v rámci stavby “Vodovodní přípojka pro p. č. 497, k. ú. Heřmanice”, 

dle situace z projektové dokumentace, která je přílohou č. 10 předloženého materiálu 

  

8) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti vodovodní přípojky 

k pozemkům: 

p. p. č. 337/128 – ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 337/136 – ostatní plocha, zeleň, 

oba v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

QUALITOP s.r.o. 

se sídlem Orlovská 345/156, Heřmanice, 713 00 Ostrava 

IČO: 619 42 936, 

dle přílohy č. 11 předloženého materiálu 

  

9) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Heřmanice, obec 

Ostrava, a to: 

části p. p. č. 337/128 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 53 m2, 

části p. p. č. 337/136 – ostatní plocha, zeleň o výměře 14 m2, 

s nájemcem: 

QUALITOP s.r.o. 

se sídlem Orlovská 345/156, Heřmanice, 713 00 Ostrava 

IČO: 619 42 936, 

dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 
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RM_M 24 
Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 
nájemních smluv s XZB (Europe) s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03100/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

potrubí požárního vodovodu, kanalizační splaškové přípojky a kanalizační dešťové přípojky            

k pozemku: 

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

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

s budoucím oprávněným: 

XZB (Europe) s.r.o. 

se sídlem Gen. Fajtla 372, 742 51 Mošnov 

IČO: 06588603, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 

za podmínky schválení Správcem programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

podzemní kabelové přípojky VN 22kV k pozemkům: 

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

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

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

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

všechny v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, 

s budoucím oprávněným: 

XZB (Europe) s.r.o. 

se sídlem Gen. Fajtla 372, 742 51 Mošnov 

IČO: 06588603, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, 

za podmínky schválení Správcem programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR  
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3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemku p. p. č. 822/47 - ostatní 

plocha, jiná plocha, označeným jako část A o výměře 118 m2 a část B o výměře 117 m2 v k. ú. 

Mošnov, obec Mošnov 

s nájemcem: 

XZB (Europe) s.r.o. 

se sídlem Gen. Fajtla 372, 742 51 Mošnov 

IČO: 06588603, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, 

za podmínky schválení Správcem programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  

4) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Mošnov, obec 

Mošnov, a to: 

p. p. č. 822/47 - ostatní plocha, jiná plocha, označené jako část C o výměře 358 m2 a část D              

o výměře 23 m2 

p. p. č. 1525 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 50 m2 

s nájemcem: 

XZB (Europe) s.r.o. 

se sídlem Gen. Fajtla 372, 742 51 Mošnov 

IČO: 06588603, 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

za podmínky schválení Správcem programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  

5) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k pozemkům v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

p. p. č. 822/24 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 51 m2, 

p. p. č. 822/51 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 209 m2, 

p. p. č. 822/63 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 150 m2, 

části p. p. č. 822/47 - ostatní plocha, jiná plocha, označené jako část E o výměře 24 m2, 

s nájemcem: 

XZB (Europe) s.r.o. 

se sídlem Gen. Fajtla 372, 742 51 Mošnov 

IČO: 06588603, 
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dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

za podmínky schválení Správcem programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

  

 
RM_M 25 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce k pozemkům v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03101/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

Ostrava, a to: 

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

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

- části parc. č. 159/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1087 m2, která je dle geometrického 

plánu č. 5862-33/2018 vyhotoveného pro k. ú. Moravská Ostrava označena jako pozemek parc. 

č. 159/1 

včetně jejich součástí a příslušenství 

s Laserovým léčebným centrem, s. r. o., se sídlem Velká 3051/17, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČO 258 46 426 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 26 
Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Poruba - sever, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03102/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava parc. č. 

1649/1, ost. plocha - ost. komunikace, o celkové výměře 139 m2, a to část označenou v situačním 

výkresu jako “A” o výměře 133 m2 a část označenou v situačním výkresu jako “B” o výměře          

6 m2, v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava, 
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dle zákresu v situačním výkresu, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 31 
Návrh na uzavření dohody o zrušení předkupního práva a návrh               
na uzavření smlouvy o zřízení předkupního práva v k.ú. Mošnov, obec 
Mošnov 
  
Usnesení číslo: 03103/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na uzavření dohody o zrušení předkupního práva, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

k pozemkům: 

- p. p. č. 1339/13 

- p. p. č. 1339/14 

- p. p. č. 1340/34 

- p. p. č. 1340/36 

- p. p. č. 1340/37 

- p. č. st. 378, jehož součástí je stavba č.p. 410, jiná stavba 

 vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

ve vlastnictví společnosti Enes Cargo a.s., se sídlem: č.p. 410, 742 51 Mošnov, IČO: 136 42 693 

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

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na uzavření smlouvy o  zřízení předkupního práva, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

k pozemkům: 

- p. p. č. 1339/13 

- p. p. č. 1339/14 

- p. p. č. 1340/34 

- p. p. č. 1340/36 

- p. p. č. 1340/37 

- p. č. st. 378, jehož součástí je stavba č.p. 410, jiná stavba 

 vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

ve vlastnictví společnosti Enes Cargo a.s., se sídlem: č.p. 410, 742 51 Mošnov, IČO: 136 42 693 
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za podmínky souhlasu správce programu, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 29.01.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 34 
Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti a návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě               
s fyzickou osobou 
  
Usnesení číslo: 03104/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

evid. č. 2611/2019/MJ ze dne 30. 8. 2019 k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1752/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1752/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

oba v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

XXXX XXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX X 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

o uzavření dodatku č. 1 k “Nájemní smlouvě” ev.č. 2610/2019/MJ ze dne 30. 8. 2019 

s 

XXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX X 

kterým se: 

- v čl. IV. v odst. 1 této smlouvy mění doba nájmu do 31. 12. 2022 
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- v čl. VI. v odst. 4 této smlouvy mění lhůta pro předání části pozemků k užívání, z původních        

do 6 měsíců, nyní do 18 měsíců, ode dne uzavření smlouvy 

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 44 
Souhlasy s provozem bezpilotních letounů vše v k. ú. Moravská Ostrava, 
k. ú. Mariánské Hory, k. ú. Přívoz a k. ú. Hošťálkovice 
  
Usnesení číslo: 03105/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
za vlastníka nemovitých věcí s provozem bezpilotního pozemního vrtulníku - kvadrokoptéra - 

dronu značky DJI / Inspire / 1 / W13DCA08020629 (poznávací značky OK-X014D) nad 

pozemky parc. č. 3380/1, ostatní plocha, manipulační plocha, a parc. č. 3463/1, ostatní plocha, 

jiná plocha, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro XXXX XXXXXXXX XXXX XXX 

XXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 

X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX 

  

2) souhlasí 

  
za vlastníka nemovitých věcí s provozem bezpilotního pozemního vrtulníku – hexakoptéra – 

dronu značky DJI / Matrice / 600 PRO / M80DG6D003610B (poznávací značky OK-X064S) 

nad pozemkem parc. č. p. 863/1, trvalý travní porost, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

pozemkem parc. č. p. 759/1, ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú. Přívoz, obec Ostrava,            

a pozemky parc. č. 2143/1, ostatní plocha, neplodná půda, parc. č. 2143/6, ostatní plocha, 

neplodná půda, a parc. č. 2143/7, ostatní plocha, neplodná půda, vše v k. ú. Hošťálkovice, obec 

Ostrava, pro SPV Energetický servis s.r.o., IČO: 05642604, se sídlem 28. října 141,                 

742 83  Klimkovice 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Dodávka vodoměrů 2020 II.“, poř. č. 001/2020 
  
Usnesení číslo: 03106/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona            

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na dodávku vodoměrů pro rok 

2020 v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

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

3. Ing. Ladislav Rožnai - odbor majetkový 

4. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s. 

5. Ing. Petr Ostrák - OVAK a.s. 

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

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

3. Jana Uhlářová - odbor majetkový 

4. Ing. Tomáš Hruška - OVAK a.s. 

5. Ing. Ondřej Baroň - OVAK a.s. 

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: 31.05.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 31.05.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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RM_M 22 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 03107/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o snížení neúčelové neinvestiční dotace městským obvodům na rok 2020 z rozpočtu statutárního 

města Ostravy ve výši  3 348 tis. Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- daňové příjmy 

na pol. 1349, ORJ 120 o 1 200 tis. Kč (C.6.) 

- běžné výdaje 

(B.2.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5137, ÚZ 1010 o 1 856 tis. Kč 

                                            pol. 5139, ÚZ 1020 o 83 tis. Kč 

na § 6171, pol. 5164, ORJ 136 o 674 tis. Kč (C.2.) 

na § 6112, pol. 5909, ORJ 130 o 30 tis. Kč (C.3.) 

na § 6171, pol. 5361, ORJ 130 o 250 tis. Kč (C.4.) 

(E.2.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5011 o 10 451 tis. Kč 

                                            pol. 5031 o 2 613 tis. Kč 

                                            pol. 5032 o 941 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

na § 5311, pol. 6123, ÚZ 1020, ORJ 270 o 1 374 tis. Kč (B.2.) 

na § 2219, pol. 6121, ORJ 230, org. 3186 o 230 tis. Kč (C.1.) 

(C.5.) na ORJ 137, § 3639, pol. 6130, org. 7093 o 2 408 tis. Kč 

                                                             org. 3109 o 36 tis. Kč 

                                                             org. 7097 o 16 tis. Kč 

                                                             org. 7381 o 135 tis. Kč 

                                                             org. 3185 o 52 tis. Kč 

                                                             org. 3102 o 8 tis. Kč 

z v y š u j e 

- financování 

na pol. 8115, ORJ 120 o 3 313 tis. Kč (B.2.) 
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- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 3 348 tis. Kč (E.1.) 

s n i ž u j í 

- daňové příjmy 

na pol. 1342, ORJ 120 o 1 200 tis. Kč (C.6.) 

- běžné výdaje 

na § 6171, pol. 5164, ORJ 130 o 674 tis. Kč (C.2.) 

na § 6112, pol. 5199, ORJ 130 o 30 tis. Kč (C.3.) 

na § 6310, pol. 5163, ORJ 130 o 250 tis. Kč (C.4.) 

- kapitálové výdaje 

na § 2212, pol. 6121, ORJ 230, org. 3248 o 230 tis. Kč (C.1.) 

na § 3639, pol. 6121, ORJ 137, org. 8323 o 2 655 tis. Kč (C.5.) 

- neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje (E.1.) 

na § 6330, pol. 5347, org. 502 o 512 tis. Kč 

                                   org. 503 o 205 tis. Kč 

                                   org. 504 o 1 290 tis. Kč 

                                   org. 505 o 727 tis. Kč 

                                   org. 506 o 14 tis. Kč 

                                   org. 507 o 61 tis. Kč 

                                   org. 508 o 52 tis. Kč 

                                   org. 510 o 89 tis. Kč 

                                   org. 511 o 42 tis. Kč 

                                   org. 512 o 22 tis. Kč 

                                   org. 513 o 20 tis. Kč 

                                   org. 515 o 14 tis. Kč 

                                   org. 516 o 35 tis. Kč 

                                   org. 517 o 65 tis. Kč 

                                   org. 518 o 30 tis. Kč 

                                   org. 519 o 10 tis. Kč 

                                   org. 520 o 49 tis. Kč 

                                   org. 521 o 40 tis. Kč 

                                   org. 522 o 52 tis. Kč 

                                   org. 523 o 13 tis. Kč 

                                   org. 524 o 6 tis. Kč 

s n i ž u j e 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 14 005 tis. Kč (E.2.) 

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

- sníží neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, org. 5xx celkem o 3 348 tis. Kč 
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- sníží výdaje 

na § xxxx, pol. xxxx celkem o 3 348 tis. Kč  

  

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 29 
Návrh na uzavření dodatků k Veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 
investičních účelových dotací příjemcům Basketbalový klub NH Ostrava 
a.s. a FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek 
  
Usnesení číslo: 03108/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
60 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1880/2019/ŠaS, se společnosti Basketbalový 

klub NH Ostrava, a.s., se sídlem Cingrova 1627/10, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 

26823314, dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1918/2019/ŠaS, FC OSTRAVA - JIH, 

zapsaný spolek, se sídlem Krasnoarmejců 2283/26a, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 70312966, 

dle přílohy č. 6  a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) a 2) předloženého materiálu           

na jeho zasedání dne 29. 1. 2020 
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 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 29.01.2020 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 21 
Žádost obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o., o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního 
města Ostravy na Rekonstrukci Sportovního areálu Poruba - I. etapa 
  
Usnesení číslo: 03109/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
45 

  
 Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí účelové dotace ve výši 37 835 tis. Kč  obchodní společnosti Sportovní 

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

708 00, IČO 25385691 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy          

o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem 

Ostravou a obchodní společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem 

Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691, dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

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

předložit bod 1) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 

29.1.2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 29.01.2020 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací zřízených 
statutárním městem Ostrava v oblasti sociální péče a v oblasti 
zdravotnictví z důvodu legislativních změn 
  
Usnesení číslo: 03110/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
86 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 
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platy ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti sociální 

péče a v oblasti zdravotnictví s účinností od 1. 1. 2020 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2020 v oblasti Rodinná politika 
  
Usnesení číslo: 03111/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 0503/ZM1822/8 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Rodinná politika                   

z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2020  žadatelům uvedeným v příloze č. 1 

předloženého materiálu z důvodu vyřazení žádostí z výběrového řízení pro nesplnění formálních 

náležitostí 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Rodinná politika                      

z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2020 žadatelům uvedeným v příloze č. 2 

předloženého materiálu z věcných důvodů 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Rodinná 

politika  z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2020 ve výši do 50 tis. Kč žadatelům 

uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu 

  

4) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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rozhodnout o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Rodinná politika z rozpočtu 

statutárního města Ostravy pro rok 2020 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 3 

předloženého materiálu, a to ve výši dle přílohy č. 3 a dle důvodové zprávy předloženého 

materiálu, a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací 

mezi statutárním městem Ostrava a příjemci neinvestičních účelových dotací dle tohoto bodu 

usnesení, přílohy č. 4 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

5) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

na § 4339, pol. 5901, ÚZ 7315          o 1 000 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 160 

§ 4339, pol. 5222, ÚZ 7315               o   925 tis. Kč 

§ 4339, pol. 5221, ÚZ 7315               o     75 tis. Kč 

  

6) ukládá 

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

předložit návrh dle bodů 1) - 5) 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 4 
Návrh na uložení odvodu do rozpočtu statutárního města Ostravy            
za porušení rozpočtové kázně Knihovně města Ostravy, příspěvkové 
organizaci, a Lidové konzervatoři a Múzické škole, příspěvkové 
organizaci 
  
Usnesení číslo: 03112/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
87 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uložit odvod dle ustanovení § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů,  ve znění pozdějších předpisů, 
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a) právnické osobě Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, IČO 00097586, se sídlem 

28. října 289/2,  702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, za porušení rozpočtové kázně ve výši 

97.729,28 Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu 

b) právnické osobě Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace, IČO 

00850021, se sídlem Wattovas 430/5,  702 00 Ostrava - Přívoz, za porušení rozpočtové kázně    

ve výši 44.667,24 Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  

2) stanoví 

  
a) právnické osobě Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, 00097586, se sídlem           

28. října 289/2,  702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, lhůtu pro zaplacení odvodu neoprávněně 

použitých peněžních prostředků do 29.02.2020, dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

b) právnické osobě Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace, IČO 

00850021, se sídlem Wattovas 430/5,  702 00 Ostrava - Přívoz, lhůtu pro zaplacení odvodu 

neoprávněně použitých peněžních prostředků do 29.02.2020, dle bodu 1) tohoto usnesení 

a přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 5 
Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů  
na pořízení kotlů v rámci dotačního programu “Kotlíkové dotace           
v Moravskoslezském kraji - 3. výzva” 
  
Usnesení číslo: 03113/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 0421/ZM1822/7 
k usnesení č. 01978/RM1822/29 
k usnesení č. 0570/ZM1822/9 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí bezúročných zápůjček v celkové výši 1 070 000 Kč fyzickým osobám 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu za účelem předfinancování výdajů na pořízení nových 

zdrojů vytápění v rámci dotačního programu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. 

výzva” a o uzavření příslušných smluv o zápůjčce dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedenými fyzickými 

osobami 
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2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o poskytnutí dalších peněžních prostředků ve výši 75 000 Kč fyzické osobě dle 

přílohy č. 4 předloženého materiálu za účelem předfinancování výdajů na pořízení nového 

zdroje vytápění v rámci dotačního programu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. 

výzva” a o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce ev. č. 3102/2019/OŽP ze dne 

24.10.2019 dle přílohy č. 4 a důvodové zprávy předloženého materiálu mezi statutárním městem 

Ostrava a shora uvedenou fyzickou osobou 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 29.01.2020 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 6 
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00912/2019/RRC a aktualizace Zásad           
pro poskytování bezúročných zápůjček na realizaci výměny kotlů 
  
Usnesení číslo: 03114/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
80 

  
k usnesení č. 00463/RM1822/8 
k usnesení č. 0221/ZM1822/4 
k usnesení č. 0421/ZM1822/7 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 00912/2019/RRC, evidenční číslo smlouvy 

1164-2019-OŽP o spolupráci při realizaci projektu “Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 

- 3. výzva” mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, se sídlem             

28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 708 90 692, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 
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schválit změnu Zásad pro poskytování bezúročných zápůjček na realizaci výměny kotlů           

dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 29.01.2020 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 28 
Poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu pro děti 
ohrožené znečištěním ovzduší na ozdravné pobyty dětí ostravských 
škol v období od 01. 11. 2019 do 30. 04. 2020 
  
Usnesení číslo: 03115/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 

na ozdravné pobyty dětí ostravských škol v období od 01. 11. 2019 do 30. 04. 2020 ve výši 75 %, 

tedy ve výši 1 011 750 Kč dle důvodové zprávy a předložených žádostí přílohy č. 1 a č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

u města Ostravy 

- snižují běžné výdaje 

§ 3429; pol. 5331, ÚZ 1010, ORJ 190 ....................................... o 1.012 tis. Kč 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1010, ORJ 120, ORG 510 ......................... o 450 tis. Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1010, ORJ 120, ORG 519 ......................... o 562 tis. Kč 
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u městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, ORG 510 ......................................... o 450 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 1010 ............................................................ o 450 tis. Kč 

u městského obvodu Martinov 

- zvyšují převody mezi statutárním městem a městskými obvody – příjmy 

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1010, ORG 519 ......................................... o 562 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 1010 ........................................................... o 562 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.01.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 1 
Smlouva o poskytování spisové sl užby eSpis LITE se společností 
Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 03116/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

se společností Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace se sídlem Odborářská 

677/72, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 08238359, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 33 
“Plošná kanalizace Michálkovice, SO 02 Odkanalizování území jih – 
stoka M1 – oblast ul. Rychvaldská a ul. Radvanická”, návrh na uzavření 
Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2265/2019/OI/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 03117/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2265/2019/OI/VZKÚ na realizaci stavby “Plošná 

kanalizace Michálkovice, SO 02 Odkanalizování území jih – stoka M1 – oblast ul. Rychvaldská 

a ul. Radvanická” mezi smluvními stranami Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 

729 30 Ostrava, IČO 00845451 na straně jedné (objednatel) a společností KARO inženýrské 

sítě s.r.o., Železárenská 1267/21, 709 00 Ostrava, IČO 26826470 na straně druhé (zhotovitel), 

z důvodu vzniku víceprací a méněprací, kterým se upravuje cena za provedení díla                  

z 3.689.013,07 Kč bez DPH na 3.778.858,97 Kč bez DPH dle přílohy č.1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 40 
Návrh na uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby “VO - Ostrava 
Poruba, oblast V Zahradách” 
  
Usnesení číslo: 03118/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby “VO Ostrava Poruba, oblast V Zahradách”,         

za cenu nejvýše přípustnou 2 499 475,91 Kč bez DPH se společnosti 

Ostravské komunikace , a.s., IČO: 25396544, se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00  Ostrava 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 32 
Návrh: “Podmínky dotačního programu Podpora obnovy reklamního 
označení provozoven na území města Ostravy vymezeném v Nařízení 
města č. 11/2019, kterým se stanoví zákaz šíření reklamy na veřejně 
přístupných místech mimo provozovnu v roce 2020”, včetně jeho 
vyhlášení 
  
Usnesení číslo: 03119/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit “Podmínky Programu Podpora obnovy reklamního označení provozoven na území 

města Ostravy vymezeném v Nařízení města č. 11/2019, kterým se stanoví zákaz šíření reklamy 

na veřejně přístupných místech mimo provozovnu v roce 2020” - dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu s úpravou 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o vyhlášení dotačního programu Podpora obnovy reklamního označení provozoven 

na území města Ostravy vymezeném v Nařízení města č. 11/2019, kterým se stanoví zákaz šíření 

reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu v roce 2020 v termínech dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

schválit rozpočtové opatření, kterým se: 

sníží neinvestiční transfery na 

§ 3322, pol. 5229, ORJ 210                           o částku                              3 000 tis. Kč 

zvýší nespecifikovanou rezervu na 

§ 3699, pol. 5901, ORJ 210                           o částku                              3 000 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové 
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předložit zastupitelstvu města ke schválení bod 1) tohoto usnesení a k rozhodnutí bod 2)            

a 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, T: 29.01.2020 

 vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu 

  
 

RM_M 7 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03120/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s kácením 1 ks topolu o obvodu kmene 273 cm rostoucího na pozemku parc.č. 97/3 - zahrada, 

v k.ú. Přívoz, obec Ostrava , dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

b) s kácením  1 ks jalovce - keřové skupiny o ploše 55 m2 rostoucí na pozemku parc.č. 442/1 - 

ostatní plocha, jiná plocha, 1 ks jalovce - keřové skupiny o ploše 120 m2 a 1 ks pámelníku              

a sklaníku - keřové skupiny o ploše 290 m2 rostoucí na pozemku parc.č. 436 - zastavěná plocha     

a nádvoří, 1 ks bobkovišně - keřové skupiny o ploše 125 m2 rostoucí na pozemku parc.č. 437 - 

ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č.2 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení a podání žádostí o povolení kácení dřeviny a keřových skupin u příslušného 

orgánu ochrany přírody dle bodu 1a) a 1b) tohoto usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 24.01.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu žádostí o povolení kácení dřeviny a keřových skupin u příslušného orgánu ochrany 

přírody  dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 24.01.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_M 20 
Souhlas vlastníka s Výhledovým plánem obnovy a údržby na rok 2020 
pro Ozdravné centrum Ještěrka - majetku užívaného na základě dohody 
o provozu Centra 3629/2019/MJ ze dne 19.12.2019 
  
Usnesení číslo: 03121/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
na základě návrhu společnosti  Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Čkalovova 

6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 253 85 691, s Výhledovým plánem obnovy a údržby              

na rok 2020 pro Ozdravné centrum Ještěrka dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 27 
Návrh na uzavření smlouvy o dodávce vody z vodovodu VV číslo 
1216/19/1 pro objekt Kamenec 0124, Skalice u Frýdku-Místku 
  
Usnesení číslo: 03122/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o dodávce vody z vodovodu VV číslo 1216/19/1 mezi statutárním městem 

Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a společností Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava a.s, 28 října 1235/169, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 

45193665 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru hospodářské 

správy 

zabezpečil všechny potřebné úkony spojené s uzavřením Smlouvy o dodávce vody z vodovodu 

VV číslo 1216/19/1 dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, T: 10.02.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 2 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo             
na výrobu a dodání smaltovaných uličních tabulí pro označení ulic         
se zhotovitelem Smaltovna Tupesy s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03123/RM1822/45 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na výrobu a dodání 

smaltovaných uličních tabulí se zhotovitelem Smaltovna Tupesy s.r.o., IČO 25537113            

za cenu 239 700,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
• Tisková oprava - 
Tisková oprava usnesení rady města č. 02729/RM1822/40 ze dne 
26.11.2019, bod 2) 
 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) Chybné znění: 

  
rada města schvaluje rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- příjmy z podílu na zisku a dividend 

na § 6310, pol. 2141, ORJ 125 o 63 223 tis. Kč 

  

2) Správné znění: 

  
rada města schvaluje rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- příjmy z podílu na zisku a dividend 

na § 6310, pol. 2142, ORJ 125 o 63 223 tis. Kč 

  

 
 


