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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 11.02.2020 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

03174/RM1822/47 RM_M 0 Schválení programu 47. schůze rady města konané dne 

11.02.2020 

35 

03175/RM1822/47 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 

28 

03176/RM1822/47 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti 

Krematorium Ostrava, a.s. 

45 

03177/RM1822/47 RM_M 21 Návrh dodatku č. 8 ke smlouvě č. 0039/2017/MP/LPO 

o poskytování služeb elektronických komunikací 

25 

03178/RM1822/47 RM_M 22 Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní kampaně 

“Vlajka pro Tibet” a vyvěšení tibetské vlajky           

na budovu Radnice města Ostravy dne 10.3.2020 

01 

03179/RM1822/47 RM_M 34 Objednávka na výrobu webové aplikace ostrava360.cz 01 

03180/RM1822/47 RM_MZP 1 Návrh na úpravu platu ředitele příspěvkové organizace 

Městský ateliér prostorového plánování a architektury  

s účinností od 1.1.2020 

38 

03181/RM1822/47 RM_M 23 Firemní školka města Ostravy, příspěvková organizace 

- plán činnosti na rok 2020 a výjimka z nejvyššího 

povoleného počtu dětí 

38 

03182/RM1822/47 RM_M 36 Návrh na uzavření Smlouvy o postoupení práv          

a povinností ze správních rozhodnutí 

38 

03183/RM1822/47 RM_M 43 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí 

finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti 

městskou hromadnou dopravou mezi SMO                   

a obcemi/městy 

09 

03184/RM1822/47 RM_M 48 Vznik možného bezdůvodného obohacení 28 

03185/RM1822/47 RM_M 1 Návrh na záměr města prodat a neprodat nemovité věci 

v k.ú. Slezská Ostrava, návrh na záměr města neprodat 

část nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 

08 

03186/RM1822/47 RM_M 2 Návrh nekoupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, 

obec Ostrava, návrh na záměr města prodat a neprodat 

nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

03187/RM1822/47 RM_M 3 Návrh na záměr města darovat nemovité věci          

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 

Moravskoslezskému kraji 

08 

03188/RM1822/47 RM_M 4 Přehled souhlasů s umístěním sídla společností          

v objektech areálu MSIC 

08 

03189/RM1822/47 RM_M 6 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě         

do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti a návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní 

smlouvě se společností H-Zone, s.r.o. 

 

 

08 
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03190/RM1822/47 RM_M 7 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí           

do pozemků ve vlastnictví SMO a návrh na uzavření 

smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných 

břemen pro společnost GasNet, s.r.o. 

08 

03191/RM1822/47 RM_M 8 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků      

v k. ú. Vítkovice, Bartovice, Stará Bělá a Heřmanice, 

obec Ostrava 

08 

03192/RM1822/47 RM_M 9 Návrh na souhlas s přístupem k pozemkům v k. ú. 

Slezská Ostrava, obec Ostrava a návrh na uzavření 

nájemní smlouvy se společností Povodí Odry, státní 

podnik 

08 

03193/RM1822/47 RM_M 11 Souhlas s trvalým odnětím pozemků v k. ú. Výškovice 

u Ostravy a k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava 

08 

03194/RM1822/47 RM_M 16 Návrh na záměr města darovat části pozemků k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

03195/RM1822/47 RM_M 17 Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene           

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 

pro ČEZ Distribuce, a.s. 

08 

03196/RM1822/47 RM_M 18 Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti       

se společností CETIN a.s. 

08 

03197/RM1822/47 RM_M 19 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí         

do pozemků ve vlastnictví SMO a návrh na uzavření 

smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných 

břemen pro společnost GasNet, s.r.o. 

08 

03198/RM1822/47 RM_M 20 Návrh na uzavření Dodatku č. 40 ke Koncesní smlouvě 

ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000 

08 

03199/RM1822/47 RM_M 25 Návrh vypovědět smluvní vztah založený nájemní 

smlouvou ev. č. 1058/2007/MJ ze dne 29. 5. 2007 

08 

03200/RM1822/47 RM_M 26 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části 

pozemku v k. ú. Slezská Ostrava 

08 

03201/RM1822/47 RM_M 28 Návrh na souhlas s umístěním přípojky, uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

08 

03202/RM1822/47 RM_M 41 Návrh na souhlas s umístěním zpevněné plochy            

a inženýrské sítě do pozemků ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření 

nájemní smlouvy s fyzickou osobou 

08 

03203/RM1822/47 RM_M 42 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k.ú. 

Hrabová, obec Ostrava Návrh na záměr města 

pronajmout část pozemku v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, 

obec Ostrava 

08 

03204/RM1822/47 RM_M 45 Návrh na záměr města neprodat pozemky k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

03205/RM1822/47 RM_M 47 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí         

na využívání sportoviště 

 

08 
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03206/RM1822/47 RM_M 49 Návrh na záměr města pronajmout část budovy           

v k. ú. Moravská Ostrava 

08 

03207/RM1822/47 RM_M 27 Uzavření Smlouvy o účtu s Českou spořitelnou, a.s.  

pro oddělenou evidenci, sledování příjmů a výdajů 

spojených se Strategickou průmyslovou zónou Ostrava 

– Mošnov 

07 

03208/RM1822/47 RM_M 33 Úprava rozpočtu 07 

03209/RM1822/47 RM_M 35 Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací  

a příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy         

pro rok 2020 v oblasti Školství 

60 

03210/RM1822/47 RM_M 32 Memorandum o vzájemné spolupráci a finanční 

podpoře za účelem realizace výstavby multifunkční 

sportovní haly v Ostravě na ulici U Stadiónu 

91 

03211/RM1822/47 RM_M 38 Stanovení pořadí na podporu projektů v rámci výzvy 

Integrovaného regionálního operačního programu 

(IROP) č. 92 - “Infrastruktura základních škol        

pro uhelné regiony” a odstoupení od zbývajících       

2 projektů 

91 

03212/RM1822/47 RM_M 39 Memorandum o spolupráci v rámci projektu Šachy        

do škol 

91 

03213/RM1822/47 RM_M 40 Plán činnosti Zoologické zahrady a botanického parku 

Ostrava, příspěvkové organizace na rok 2020 

38 

03214/RM1822/47 RM_M 13 Žádost odboru strategického rozvoje Magistrátu města 

Ostravy o poskytnutí finančních prostředků z Fondu 

životního prostředí města Ostravy na zpracování 

technické dokumentace pro projekt „Ozelenění 

terminálu Dubina“ 

80 

03215/RM1822/47 RM_M 15 Návrh na vystavení objednávky na úpravy projektové 

dokumentace “Návrh opatření na omezení nadměrného 

šíření jmelí bílého v Ostravě” 

80 

03216/RM1822/47 RM_M 24 Návrh dodatku č.6 ke Smlouvě na poskytování služeb 

elektronických komunikací č. 0153/2011/IT            

se společností OVANET a.s. 

83 

03217/RM1822/47 RM_M 12 Návrh Dodatku č. 1 - Odstranění tramvajové smyčky 

Ostrava - Výstaviště ETAPA 1. 

05 

03218/RM1822/47 RM_M 30 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v rámci stavby 

“Revitalizace knihovny Podroužkova, Ostrava - 

Poruba, rekonstrukce vnitřních prostor” 

05 

03219/RM1822/47 RM_M 31 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v rámci stavby 

“Rekonstrukce objektu Husova 7” 

05 

03220/RM1822/47 RM_M 37 Stavba vodovodu a kanalizace v ul. Potoky - návrh na 

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo              

č. 3161/2019/OI/VZKÚ 

05 

03221/RM1822/47 RM_M 46 Nová izolace v útulku pro psy v Třebovicích - návrh 

dodatku č.3 

05 

03222/RM1822/47 RM_VZ 1 Veřejná zakázka “Parkoviště Ostrava - Přívoz u smyčky 

Hlučínská”, poř.č. 004/2020 

 

05 
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03223/RM1822/47 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Cyklistická trasa Radvanice - 

Michálkovice - PD, IČ, AD”, poř. č. 168/2019 

 

05 

03224/RM1822/47 RM_VZ 3 Veřejná zakázka “Demolice mostu ul. Výškovická 

(PD+AD+IČ) II.”, poř. č. 215/2019 

05 

03225/RM1822/47 RM_VZ 4 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu       

a uzavření Smlouvy příkazní na TDS při akci VO - 

Ostrava Poruba, oblast v Zahradách 

05 

03226/RM1822/47 RM_VZ 5 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu        

a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na TDS  

a BOZP při akci Odstranění tramvajové smyčky 

Ostrava Výstaviště II. etapa 

05 

03227/RM1822/47 RM_VZ 6 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu        

a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní        

na zpracování projektové dokumentace pro realizaci 

akce “Demolice budov v obchodně-podnikatelském 

areálu Ostrava - Mošnov II” 

05 

03228/RM1822/47 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Zastávka MHD Kotva,              

ul. Výškovická”, poř. č. 218/2019 

05 

03229/RM1822/47 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Expozice makaků lvích, gibonů         

a kopytníků”, poř. č. 173/2019 

05 

03230/RM1822/47 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Skořápka - Městské centrum 

uměleckých terapií”, poř. č. 008/2020 

05 

03231/RM1822/47 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Sportovní hala Nová Bělá - TDS          

a BOZP”, poř. č. 10/2020 

05 

03232/RM1822/47 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Koncertní hala města Ostravy - 

právní služby - správce stavby, poř. č. 021/2020 

05 

03233/RM1822/47 RM_M 44 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí        

do majetku města 

89 

03234/RM1822/47 RM_M 5 Kontrola plnění usnesení rady města za období říjen           

a listopad 2019 

28 

03235/RM1822/47 RM_M 14 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy 

84 

03236/RM1822/47 RM_VZ 7 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na údržbu 

zeleně v roce 2020 v rámci projektu “Zelená osa 

Vítkovic” 

84 

03237/RM1822/47 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Servis a údržba kanalizačních 

zařízení”, poř. č. 225/2019 

84 

03238/RM1822/47 RM_M 10 Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti statutárního 

města Ostravy a jeho orgánů v oblasti poskytování 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

21 

03239/RM1822/47 RM_M 29 Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 21 
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RM_M 0 
Schválení programu 47. schůze rady města konané dne 11.02.2020 
  
Usnesení číslo: 03174/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 47. schůze rady města konané dne 11.02.2020 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti VÍTKOVICE 
ARÉNA, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03175/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO: 259 11 368, se sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, 
700 30 Ostrava, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava, za přítomnosti 
notáře 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně stanov společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO: 259 11 368, se sídlem          

Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) volí 

  
do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.,  IČO: 259 11 

368, se sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava, RXXXXXXX VXXXXX, nar. 

XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

3) schvaluje 

  
členovi dozorčí rady obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.,  IČO: 259 11 368, se 

sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava, RXXXXXXX VXXXXXXX, nar. 

XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX, 

smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Krematorium 
Ostrava, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03176/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších 
předpisů, obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s., se sídlem Těšínská 710, 
Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ 710 07, IČO: 253 93 430, jejímž jediným akcionářem       
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 Krematorium Ostrava, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
podnikatelský plán na rok 2020 společnosti Krematorium Ostrava, a.s. s úpravou 

  

3) určuje 

  
a souhlasí s motivačním systémem odměňování člena TOP managementu společnosti 

Krematorium Ostrava, a.s. pro rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

4) schvaluje 

  
dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce mezi společností Krematorium Ostrava, a.s. a členem 

představenstva společnosti dle  přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

5) ukládá 

  
členovi představenstva společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se schváleným podnikatelským plánem 

na rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

 Vyřizuje: Ing. Ivo Furmančík, T: 30.06.2021 

 člen představenstva společnosti 
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RM_M 21 
Návrh dodatku č. 8 ke smlouvě č. 0039/2017/MP/LPO o poskytování 
služeb elektronických komunikací 
  
Usnesení číslo: 03177/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě ev. č. 0039/2017/MP/LPO o poskytování služeb 

elektronických komunikací mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8,          

729 30 Ostrava, IČO: 00845451, a společnosti OVANET a.s., Hájkova 1100/13,                

702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 25857568 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 22 
Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní kampaně “Vlajka       
pro Tibet” a vyvěšení tibetské vlajky na budovu Radnice města Ostravy 
dne 10.3.2020 
  
Usnesení číslo: 03178/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o připojení se k mezinárodní kampani “Vlajka  pro Tibet” a vyvěšení tibetské vlajky          

na budovu Radnice města Ostravy dne 10.3.2020 

  

 
RM_M 34 
Objednávka na výrobu webové aplikace ostrava360.cz 
  
Usnesení číslo: 03179/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na výrobu webové aplikace ostrava360.cz u Miroslava Jahody se sídlem 

Nad Tratí 440/18, 160 00   Praha - Vokovice, IČO 715 290 71 v rozsahu dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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2) pověřuje 

  
vedoucího odboru kancelář primátora 

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

dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 12.02.2020 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_MZP 1 
Návrh na úpravu platu ředitele příspěvkové organizace Městský ateliér 
prostorového plánování a architektury s účinností od 1.1.2020 
  
Usnesení číslo: 03180/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu platu Ing. arch. Ondřeje Vysloužila, ředitele Městského ateliéru prostorového plánování 

a architektury, příspěvkové organizace, IČO: 08230404 s účinností od 1.1.2020                

dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 23 
Firemní školka města Ostravy, příspěvková organizace - plán činnosti   
na rok 2020 a výjimka z nejvyššího povoleného počtu dětí 
  
Usnesení číslo: 03181/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Plán činnosti Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace na rok 2020 dle přílohy    

č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
ředitelce Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace 

zabezpečit realizaci úkolů stanovených v Plánu činnosti Firemní školky města Ostravy, 

příspěvkové organizace na rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.03.2021 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
3) schvaluje 

  
Firemní školce města Ostravy, příspěvkové organizaci se sídlem Prokešovo nám. 8, Ostrava  

dle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů výjimku z nejvyššího počtu 

dětí z 24 na 28 dětí od školního roku 2020/2021 na dobu neurčitou 

  

 
RM_M 36 
Návrh na uzavření Smlouvy o postoupení práv a povinností ze správních 
rozhodnutí 
  
Usnesení číslo: 03182/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o postoupení práv a povinností ze správních rozhodnutí (územního 

rozhodnutí, stavebního povolení a rozhodnutí - změna stavby před dokončením) mezi 

Ostravskou univerzitou, IČO: 619 88 987, se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava a statutárním 

městem Ostrava v rámci výstavby “Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví 

Ostravské univerzity“ a objektu podzemní garáže SMO a to dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

 
RM_M 43 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí finančního 
příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti městskou hromadnou 
dopravou mezi SMO a obcemi/městy 
  
Usnesení číslo: 03183/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění 

dopravní oblsužnosti obcí Horní Lhota, Dolní Lhota, Budišovice, Ludgeřovice, Markvartovice, 

Řepiště, Kyjovice, Šilheřovice, Václavovice, Vřesina, Čavisov a měst Buhumín, Hlučín, 

Klimkovice, Paskov, Pětřvald, Rychvald, Šenov, Vratimov městskou hromadnou dopravou 

společností Dopravní podnik Ostrava a.s. dle přílohy 1 až 19 předloženého materiálu 
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RM_M 48 
Vznik možného bezdůvodného obohacení 
  
Usnesení číslo: 03184/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
že v řízení vedeném u Okresního soudu v Ostravě o vydání bezdůvodného obohacení          

za bezesmluvní úžívání statutárním městem Ostrava částí pozemku parc. č. 3033, k. ú. Hrabová 

ve vlastnictví společnosti SAYANG s.r.o., IČO: 27845583, sídlem Tyršova 885/24, 702 00 

Ostrava-Moravská Ostrava, obec Ostrava, v souladu s článkem 8, odst. 3  Obecně závazné 

vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy,  bude jednat statutární město Ostrava 

prostřednictvím Magistrátu města Ostravy  

  

2) rozhodla 

  
uhradit společnosti SAYANG s.r.o., IČO: 27845583, sídlem Tyršova 885/24, 702 00 

Ostrava-Moravská Ostrava částku ve výši 18 144,-Kč za bezesmluvní úžívání částí pozemku 

parc. č. 3033, k. ú. Hrabová, obec Ostrava ze strany statutárního města Ostravy, když uvedený 

pozemek je ve vlastnictví společnosti SAYANG, s. r. o., kdy částka byla určena v souladu       

s přílohou č. 6 předloženého materiálu 

  

3) svěřuje 

  
Magistrátu města Ostravy pravomoc, aby prostřednictvím odboru legislativního a právního 

rozhodlo, v případě obdržení platebního rozkazu týkajícího se bezesmluvního užívání částí 

pozemku parc. č. 3033, k. ú. Hrabová, obec Ostrava na částku převyšující částku 18 144,- Kč s 

částkou již uhrazenou společnosti ve prospěch společnosti  SAYANG s.r.o., IČO: 27845583, 

sídlem Tyršova 885/24, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, o podání odporu vůči takovémuto 

platebnímu rozkazu  

  

 
RM_M 1 
Návrh na záměr města prodat a neprodat nemovité věci v k.ú. Slezská 
Ostrava, návrh na záměr města neprodat část nemovité věci v k.ú. 
Muglinov, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03185/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,           

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava,        

a to pozemek parc.č. 3292/3 

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

  

2) nesouhlasí 

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

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to část 

pozemku parc.č. 3294/1, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 131 m2,                    

která je dle geometrického plánu č. 4368-95/2019 oddělena a nově označena jako pozemek 

parc.č. 3294/4, ost. plocha, jiná plocha, který je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,             

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava,        

a to pozemek parc.č. 186 

  

4) nesouhlasí 

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

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to část 

pozemku p.p.č. 182/2, o výměře cca 752 m2 - dle zákresu, který je přílohou č. 3/1 předloženého 

materiálu 

  

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: 04.03.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 2 
Návrh nekoupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, návrh 
na záměr města prodat a neprodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03186/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
08 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 13/57  
  

Rada města 

  
1) nesouhlasí 

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

- p.p.č. 518/2, 

- p.p.č. 518/6 

od vlastníka Asental Land, s.r.o., IČO 277 69 143, sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava, za cenu obvyklou v celkové výši 1.329.972 Kč 

  

2) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,          

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava,          

a to pozemek parc.č. 1946/103, včetně venkovních úprav 

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

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,         

ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava,          

a to pozemek parc.č. 2399/1 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 04.03.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 3 
Návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, 
obec Ostrava Moravskoslezskému kraji 
  
Usnesení číslo: 03187/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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rada města 

Usnesení 
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 1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města darovat 

níže uvedené nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, svěřené městskému obvodu, a to: 

- pozemek p.p.č. 715/11 

- pozemek p.p.č. 642/4 

a dále části pozemků oddělené dle geometrického plánu č. 3477-144b/2018, vyhotoveného pro 

k.ú. Zábřeh nad Odrou, a to: 

- část pozemku p.p.č. 623/95 o výměře 8 m2, nově označena jako pozemek p.p.č. 623/156 

- část pozemku p.p.č. 623/95 o výměře 8 m2, nově označena jako pozemek p.p.č. 623/158 

- část pozemku p.p.č. 623/95 o výměře 57 m2, díl k) a část pozemku p.p.č 623/125  o výměře 429 

m2, díl l), včleněné do pozemku p.p.č. 623/125, včetně součástí (zpevněné plochy) 

- část pozemku p.p.č. 623/113 o výměře 2125 m2, dále označena jako pozemek p.p.č. 623/113 

- část pozemku p.p.č. 623/113 o výměře 474 m2, nově  označena jako pozemek p.p.č. 623/152 

- část pozemku p.p.č. 623/118 o výměře 184 m2, dále označena jako pozemek p.p.č. 623/118 

- část pozemku p.p.č. 623/122 o výměře 81 m2, nově označena jako pozemek p.p.č. 623/154 

- část pozemku p.p.č. 623/122 o výměře 99 m2, nově ozančena  jako pozemek p.p.č. 623/155 

- část pozemku p.p.č. 642/1 o výměře 1061 m2, nově označena jako pozemek p.p.č. 642/10 

- část pozemku p.p.č. 642/1 o výměře 38 m2, nově označena jako pozemek p.p.č. 642/11 

- část pozemku p.p.č. 642/1 o výměře 1 m2, nově označena jako pozemek p.p.č. 642/14 

- část pozemku p.p.č. 642/1 o výměře 654 m2, nově označená jako pozemek p.p.č. 642/17 

- část pozemku p.p.č. 642/1 o výměře 214 m2, nově označena jako pozemek p.p.č. 642/18 

- část pozemku p.p.č. 642/1 o výměře 35 m2, nově označena jako pozemek p.p.č. 642/19  

- část pozemku p.p.č. 642/1 o výměře 375 m2, díl r), včleněna do pozemku p.p.č. 642/7, včetně 

součástí (chodník) 

- část pozemku p.p.č. 669/2 o výměře 35 m2, díl d) a část pozemku p.p.č. 670/2 o výměře 64 m2, 

díl c), včleněné do pozemku p.p.č. 669/2   

Moravskoslezskému kraji,  28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 708 90 692 

s tím, že předmětem daru budou všechny uvedené pozemky nebo jen některé z nich    

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo tento záměr pro kterýkoliv       

z těchto pozemků (a tedy i vícero těchto pozemků nebo i všech uvedených pozemků) 

kdykoliv zrušit 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 04.03.2020 

 vedoucí odboru majetkového 
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RM_M 4 
Přehled souhlasů s umístěním sídla společností v objektech areálu 
MSIC 
  
Usnesení číslo: 03188/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
informaci o udělených souhlasech s umístěním sídla společností do nemovitostí v areálu 

Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s. (MSIC), za období od 1. 8. 2019           

do 31. 1. 2020, v rozsahu dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření dodatku             
č. 1 k nájemní smlouvě se společností H-Zone, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03189/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním přípojky splaškové kanalizace do pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy: 

parc. č. 1916/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1916/7 - ostatní plocha, zeleň, 

oba v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, 

pro: 

H-Zone, s.r.o. 

se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Brandlova 1267/6, PSČ 702 00 

IČO: 274 11 842 

v rámci stavby “Úprava křižovatky ul. Orlovská - Betonářská” 

dle situačního snímku, který je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu 
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2) rozhodla 

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

provozování a údržby přípojky splaškové kanalizace v pozemcích ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 1916/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 1916/7 - ostatní plocha, zeleň, 

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

H-Zone, s.r.o. 

se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Brandlova 1267/6, PSČ 702 00 

IČO: 274 11 842 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

uzavřít dodatek č. 1 k “Nájemní smlouvě” ev. č. 2341/2019/MJ ze dne 22. 7. 2019 k částem 

pozemků v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, 

se společností 

H - zone, s.r.o. 

se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Brandlova 1267/6, PSČ 702 00 

IČO: 274 11 842, 

kterým se: 

- rozšiřuje předmět nájmu; 

- upravuje výše nájemného; 

- rozšiřuje účel nájmu, 

v rámci realizace stavby “Úprava křižovatky Orlovská - Betonářská, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 7 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemků               
ve vlastnictví SMO a návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách           
o zřízení věcných břemen pro společnost GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03190/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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parc. č. 3982/1 - ostatní plocha, zeleň, 

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

pro: 

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

v rámci stavby “REKO MS Ostrava - Pustkovec, 1. část” 

  

2) rozhodla 

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

a provozování STL plynovodu v pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3982/1 - ostatní plocha, zeleň, 

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním NTL plynovodu do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 3655/10 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 4422/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

oba v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, 

pro: 

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

v rámci stavby “REKO MS Ostrava - Pustkovec, 2. část” 

  

4) rozhodla 

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

provozování NTL plynovodu v pozemcích 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. 3655/10 - ostatní plocha, jiná plocha, 

parc. č. 4422/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

oba v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

5) souhlasí 

  
s umístěním STL plynovodu do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 680/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 753/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 757/22 - ostatní plocha, zeleň, 

všechny v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 

pro: 

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

v rámci stavby “REKO MS Ostrava - Výškovická” 

  

6) rozhodla 

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

a provozování STL plynovodu v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 680/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 753/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 757/22 - ostatní plocha, zeleň, 

všechny v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
 
 



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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RM_M 8 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Vítkovice, 
Bartovice, Stará Bělá a Heřmanice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03191/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 1244/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace  

o výměře 60 m2 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 

předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemků parc. č. 17/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace,  

a to část A o výměře 24 m2 a část B o výměře 7,4 m2 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, dle zákresu 

ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo 

kdykoliv tento záměru zrušit 

  

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemu parc. č. 1682/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace        

o výměře 2,25 m2 v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/1 

předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměru zrušit 

  

4) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 479/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace    

o výměře 6,5 m2 v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 4/1 

předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 9 
Návrh na souhlas s přístupem k pozemkům v k. ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava a návrh na uzavření nájemní smlouvy se společností Povodí 
Odry, státní podnik 
  
Usnesení číslo: 03192/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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1) souhlasí 

  
pro stavbu “Lučina, revitalizace toku po důlní činnosti” s dočasným záborem pozemků v k. ú. 

Slezská Ostrava, a to: 

parc. č. 3282/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3388/1 - ostatní plocha, neplodná půda, 

parc. č. 3388/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 5659/1 - ostatní plocha, dráha, 

pro investora : 

Povodí Odry, státní podnik 

se sídlem: Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava, Moravská Ostrava 

dle situačního snímku, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. Slezská Ostrava, 

obec Ostrava, a to: 

parc. č. 3282/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2, 

parc. č. 3388/1 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 60 m2, 

parc. č. 3388/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2, 

parc. č. 5659/1 - ostatní plocha, dráha o výměře 82 m2, 

s nájemcem 

Povodí Odry, státní podnik 

se sídlem Varenská 3101/49, 701 26, Ostrava, Moravská Ostrava 

IČO 708 90 021 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 11 
Souhlas s trvalým odnětím pozemků v k. ú. Výškovice u Ostravy a k. ú. 
Stará Plesná, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03193/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s trvalým odnětím části pozemku parc. č. 823 - orná půda o výměře 18 m2 v k. ú. Výškovice     

u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, správa svěřena městskému 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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obvodu Ostrava-Jih, 

ze zemědělského půdního fondu 

za účelem stavby dřevěného zahradního domu 

pro 

XXXXXX XXXXXXXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX  

dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s trvalým odnětím části pozemků v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, správa svěřena městskému obvodu Plesná, a to: 

- parc. č. 227/6 - zahrada o výměře 31,5 m2, 

- parc. č. 227/7 - zahrada o výměře 2,5 m2, 

ze zemědělského půdního fondu 

pro stavbu “Inženýrské sítě a komunikace Stará Plesná” 

pro 

HOMOLA holding s. r. o. se sídlem Vratimovská 624/1, 718 00 Ostrava - Kunčičky,           

IČO 065 19 091 

dle přílohy č. 2/1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 16 
Návrh na záměr města darovat části pozemků k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03194/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na záměr města darovat 

části pozemků oddělené geometrickým plánem č. 6043-187/2019 vyhotoveným                  

pro k. ú. Moravská Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a to: 

- část pozemku parc. č. 2641/85 o výměře 199 m2  v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,  

která je dle výše uvedeného geometrického plánu označena jako pozemek parc. č. 2641/115    

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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- část pozemku parc. č. 2641/85 o výměře 29 m2  v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,        

která je dle výše uvedeného geometrického plánu označena jako pozemek parc. č. 2641/116       

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- část pozemku parc. č. 3626/5 o výměře 23 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,          

která je dle výše uvedeného geometrického plánu označena jako pozemek parc. č. 3626/17       

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

- část pozemku parc. č. 3626/5 o výměře 145 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,     

která je dle výše uvedeného geometrického plánu označena jako pozemek parc. č. 3626/18      

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Moravskoslezskému kraji, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO:708 90 692 

za podmínky, že zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vydá souhlasné 

stanovisko k záměru daru 

s tím, že předmětem daru budou všechny uvedené pozemky nebo jen některé z nich 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo tento záměr pro kterýkoliv      

z těchto pozemků (a tedy i vícero těchto pozemků nebo i všech uvedených pozemků) kdykoliv 

zrušit 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 04.03.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 17 
Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům     
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03195/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV k pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 2290/2 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, s oprávněným: 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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ČEZ Distribuce, a.s. 

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

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, nadzemního vedení NN 0,4 kV 

včetně betonového sloupu  k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1027 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr 

v k.ú. Vratimov, obec Vratimov 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. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti se společností CETIN a.s. 
  
Usnesení číslo: 03196/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

parc. č. 4168/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

CETIN a.s. 

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 

IČO: 04084063 

v rámci stavby “VPIC Ostrava, Těšínská, chodník”, dle situačního výkresu, který je přílohou     

č. 1/4 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemku: 

parc. č. 4168/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

CETIN a.s. 

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 

IČO: 04084063 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu  

  

3) souhlasí 

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

p. p. č. 634 - zahrada,  

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

CETIN a.s. 

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 

IČO: 04084063 

v rámci stavby “11010-089728 RVDSL2008_M_T_OSMI29-OSMI1HR_OK”, dle situačního 

výkresu, který je přílohou č. 3/4 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

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

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemku: 

p. p. č. 634 - zahrada,  

k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

CETIN a.s. 

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 

IČO: 04084063 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 19 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemků           
ve vlastnictví SMO a návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách  
o zřízení věcných břemen pro společnost GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03197/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
08 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) souhlasí 

  
s umístěním elektrosloupku EPD včetně elektrokabelu do pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 2999/1 - trvalý travní porost, 

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

pro: 

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

v rámci stavby “REKO PKO EPD Drogerie” 

  

2) rozhodla 

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

a provozování elektrosloupku EPD včetně elektrokabelu v pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 2999/1 - trvalý travní porost, 

v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním elektrosloupku EPD včetně elektrokabelu do pozemků ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 2592/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3594/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

pro: 

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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v rámci stavby “REKO PKO EPD Dům energetiky 2” 

  

4) rozhodla 

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

a provozování elektrosloupku EPD včetně elektrokabelu v pozemcích ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 2592/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parc. č. 3594/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

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

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

5) souhlasí 

  
s umístěním elektrokabelu do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 203/5 - ostatní plocha, dráha, 

vše v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, 

pro: 

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

v rámci stavby “REKO PKO EPD Horní 2” 

  

6) rozhodla 

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

a provozování elektrokabelu v pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 203/5 - ostatní plocha, dráha, 

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

GasNet, s.r.o. 

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

IČO 272 95 567 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 20 
Návrh na uzavření Dodatku č. 40 ke Koncesní smlouvě ev. č. 
05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000 
  
Usnesení číslo: 03198/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 40 ke Koncesní smlouvě ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000 

uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava,               

IČO: 00845451 a společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, 

Nádražní 28/3114, PSČ: 729 71, IČO: 45193673, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

kterým se stanovuje nájemné na rok 2020 

  

 
RM_M 25 
Návrh vypovědět smluvní vztah založený nájemní smlouvou ev. č. 
1058/2007/MJ ze dne 29. 5. 2007 
  
Usnesení číslo: 03199/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

vypovědět smluvní vztah založený nájemní smlouvou ev. č. 1058/2007/MJ ze dne 29. 5. 2007 

se společností 

EXPAND SERVICES, s. r. o. “v likvidaci”, se sídlem Ignáta Hermanna 484/26, Hrabůvka,    

700 30 Ostrava, IČO 258 31 879 

v souladu s ustanovením čl. V. odst. 2 písmene c) výše uvedených smluv 

dle návrhu výpovědi, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
podat přihlášku pohledávky do likvidace 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 26 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku        
v k. ú. Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03200/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku parc. č. 1946/6, ostatní plocha, 

zeleň, o výměře 208 m2, k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, 

s XXX XXXXXXXX XXXXXX, datum narození XXX XX XXXX, bydliště XXXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, 

za účelem užívání pozemku jako zahrady, 

za nájemné ve výši 10,- Kč/m2/rok, tj. 2 080,- Kč/rok, 

na dobu neurčitou, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 28 
Návrh na souhlas s umístěním přípojky, uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 03201/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

parc. č. 1727/1 – lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa 

v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

pro investora: 

RENATEX CZ a. s. 

se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava 

IČO 451 92 731, 



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 29/57  
  

v rámci stavby “Kanalizační přípojka pro provozovnu – prádelnu k. ú. Poruba”, 

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 inženýrské sítě 

kanalizační přípojky k pozemku: 

parc. č. 1727/1 – lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa 

v k. ú. Poruba, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

RENATEX CZ a. s. 

se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava 

IČO 451 92 731, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 41 
Návrh na souhlas s umístěním zpevněné plochy a inženýrské sítě      
do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, návrh           
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh  
na uzavření nájemní smlouvy s fyzickou osobou 
  
Usnesení číslo: 03202/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

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

parc. č. 2665/57 - orná půda a parc. č. 2665/73 - ostatní plocha, ostatní komunikace oba          

v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

- s užíváním části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 2665/57 - orná 

půda v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, jako sjezdu pro přístup a příjezd                     

k pozemku parc. č. 2665/61 v 

k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

pro: 

XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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v rámci stavby “Rodinný dům Laguna 33 A” 

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

  

2) rozhodla 

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

- zřízení, vedení, provozování a údržby vodovodní přípojky v pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy parc. č. 2665/57 - orná půda a parc. č. 2665/73 - ostatní plocha, 

ostatní komunikace oba v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, 

- užívání části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 2665/57 - orná půda  

v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, jako sjezdu pro přístup a příjezd                         

k pozemku parc. č. 2665/61 v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

o uzavření nájemní smlouvy k částem pozemku parc. č. 2665/57, orná půda, o celkové výměře 

16,55 m2, a to část označená v situačním výkresu jako “A” o výměře 13,70 m2 a část označená        

v situačním výkresu jako “B” o výměře 2,85 m2, dále část pozemku parc. č. 2665/73, ost. plocha 

- ost. komunikace, o výměře 2,88 m2, oba v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava (ul. Ostravská) 

s 

XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XX XXXX 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

za účelem vybudování sjezdu pro přístup a příjezd k pozemku parc. č. 2665/61 a vybudování 

inženýrské sítě - vodovodní přípojky v rámci realizace stavby “Rodinný dům Laguna 33 A”,       

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 1.748,70 Kč/ročně, na dobu určitou do dne,            

který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti uvedené v bodě 2) tohoto usnesení, 

nejpozději  31. 12. 2023, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 42 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k.ú. Hrabová,        
obec Ostrava Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. 
Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03203/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
08 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
1) rozhodla 

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

- část pozemku parc. č. 200/8, ost. plocha - ost. komunikace o celkové výměře 387,75 m2, a to 

část označená v situačním snímku jako “A” o výměře 76 m2, část označená v situačním snímku 

jako “B” o výměře 50 m2, část označená v situačním snímku jako “C” o výměře 21 m2, část 

označená v situačním snímku jako “D” o výměře 12,80 m2, část označená v situačním snímku 

jako “E” o výměře 1 m2, část označená v situačním snímku jako “F” o výměře 19,50 m2, část 

označená v situačním snímku jako “G” o výměře 19,10 m2, část označená v situačním snímku 

jako “H” o výměře 76,40 m2, část označená v situačním snímku jako “I” o výměře 43,50 m2, část 

označená v situačním snímku jako “J” o výměře 31,35 m2,  část označená v situačním snímku 

jako “K” o výměře 21,20 m2 a část označená v situačním snímku jako “L” o výměře 15,90 m2 

- část pozemku parc. č. 200/12, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 32 m2 

- část pozemku parc. č. 2582/1, ost. plocha - jiná plocha o výměře 15 m2 

vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, 

dle zákresů ve snímcích, které jsou přílohou č. 1/1, č. 1/2 a č. 1/3 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava,           

parc. č. 105/2, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 6,50 m2, v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, 

obec Ostrava, 

dle zákresu v situačním snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 45 
Návrh na záměr města neprodat pozemky k. ú. Moravská Ostrava,   
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03204/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc. č. 1236/18, 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
s návrhem na záměr města prodat 

část pozemku parc. č. 1024/24 o výměře 260 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava        

a Přívoz 

dle zákresu, která je přílohou č. 2/5 předloženého materiálu 

  

3) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat 

pozemek parc. č. 1092/1, 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 04.03.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 47 
Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na využívání sportoviště 
  
Usnesení číslo: 03205/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na využívání sportoviště na sezónu 2020/2021 

s budoucím uživatelem Městský fotbalový klub Vítkovice, a.s., se sídlem Závodní 

2992/86/D, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 285 94 193 

dle příloha č. 2 předloženého materiálu 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru majetkového  

rozhodoval o uzavření smluv a uzavíral smlouvy o využívání sportoviště na základě smlouvy       

o smlouvě budoucí o využívání sportoviště dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 
RM_M 49 
Návrh na záměr města pronajmout část budovy v k. ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03206/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) revokuje 

  
usnesení rady města č. 02445/RM1822/36 ze dne 15. 10. 2019 v plném znění 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout v budově č.p. 1183, která je součástí pozemku parc. č. 3083 - 

zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, nesvěřená městskému obvodu, 

• Prostory v 1. NP, a to místnosti 1-8, 10-12, 14-15, 24-33, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

• Prostory v 2. NP, a to místnosti č. 15-17, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

a vyhrazuje si právo kdykoli tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 27 
Uzavření Smlouvy o účtu s Českou spořitelnou, a.s. pro oddělenou 
evidenci, sledování příjmů a výdajů spojených se Strategickou 
průmyslovou zónou Ostrava – Mošnov 
  
Usnesení číslo: 03207/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o  uzavření Smlouvy o účtu s Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62,          

PSČ 140 00, IČO: 45 24 47 82 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 33 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 03208/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku organizaci Zoologická zahrada  

a botanický park Ostrava, příspěvková organizace o částku 2 483 tis. Kč 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- nedaňové příjmy 

na § 3419, pol. 2229, ORJ 161 o 2 072 tis. Kč (E.1.) 

- kapitálové příjmy 

na § 3639, pol. 3111, ORJ 137 o 27 950 tis. Kč (C.1.) 

- běžné výdaje 

(B.3.) na ORJ 100, § 2212, pol. 5171 o 1 200 tis. Kč 

                                            pol. 5171, ÚZ 93 o 4 526 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 5171 o 2 742 tis. Kč 

                                            pol. 5169 o 68 tis. Kč 

na § 6399, pol. 5362, ORJ 120 o 27 950 tis. Kč (C.1.) 

na § 4349, pol. 5192, ÚZ 7608, ORJ 180 o 15 tis. Kč (C.3.) 

na § 4350, pol. 5169, ORJ 133 o 218 tis. Kč (C.5.) 

(B.4.) na ORJ 130, § 3299, pol. 5173, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o 27 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o 3 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o 2 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103533063, ORG 100000001 o 9 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 135, § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o 510 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o 60 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o 30 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 136 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o 16 tis. Kč 
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                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o 8 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o 51 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o 6 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o 3 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5038, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o 6 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5038, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o 1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5038, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o 1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, ORG 100000001 o 129 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 103133063, ORG 100000001 o 15 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5011, ÚZ 103107609, ORG 100000001 o 8 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5021, ÚZ 103533063, ORG 100000001 o 34 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5021, ÚZ 103133063, ORG 100000001 o 4 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5021, ÚZ 103107609, ORG 100000001 o 2 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103533063, ORG 100000001 o 44 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103133063, ORG 100000001 o 5 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5031, ÚZ 103107609, ORG 100000001 o 3 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103533063, ORG 100000001 o 17 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103133063, ORG 100000001 o 2 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5032, ÚZ 103107609, ORG 100000001 o 1 tis. Kč 

          na ORJ 140, § 3299, pol. 5019, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o 51 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5019, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o 6 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5019, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o 3 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5039, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o 16 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5039, ÚZ 103133063, ORG 100000000 o 2 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5039, ÚZ 103107609, ORG 100000000 o 1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5164, ÚZ 103533063, ORG 100000000 o 17 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. 5136, ÚZ 103533063, ORG 100000001 o 5 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. 5161, ÚZ 103533063, ORG 100000001 o 1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5161, ÚZ 103133063, ORG 100000001 o 1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5161, ÚZ 103107609, ORG 100000001 o 1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5167, ÚZ 103533063, ORG 100000001 o 10 tis. Kč 

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

                               § 3299, pol. 5167, ÚZ 103107609, ORG 100000001 o 1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103533063, ORG 100000001 o 85 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103133063, ORG 100000001 o 10 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5173, ÚZ 103107609, ORG 100000001 o 5 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5175, ÚZ 103533063, ORG 100000001 o 9 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5175, ÚZ 103133063, ORG 100000001 o 1 tis. Kč 

                               § 3299, pol. 5175, ÚZ 103107609, ORG 100000001 o 1 tis. Kč  

                               § 3299, pol. 5901, ORG 100000000 o 974 tis. Kč 

na § 3900, pol. 5492, ORJ 130 o 800 tis. Kč (E.3.) 

- kapitálové výdaje 

na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7404 o 374 tis. Kč 
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                     § 3631, pol. 6121, org. 4347 o 1 tis. Kč 

na § 3636, pol. 6125, ORJ 133 o 97 tis. Kč (C.4) 

- neinvestiční transfery 

(B.1.) na ORJ 120, § 6402, pol. 5364, ÚZ 104113013, org. 93000000 o 63 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104513013, org. 93000000 o 534 tis. Kč 

na § 3741, pol. 5331, ORJ 300, org. 4270 o 2 483 tis. Kč (E.2.) 

- investiční transfery 

na § 5512, pol. 6339, ÚZ 1020, ORJ 121 o 9 805 tis. Kč (B.2.) 

- neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody 

(C.3.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 7608, org. 521 o 8 tis. Kč 

                                                                             org. 510 o 15 tis. Kč 

                                                                             org. 502 o 20 tis. Kč 

                                                                             org. 505 o 20 tis. Kč 

                                                                             org. 517 o 8 tis. Kč 

z v y š u j e 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 2 072 tis. Kč (E.1.) 

- financování 

(B.1.) na ORJ 120, pol. 8115, ÚZ 104113013, org. 93000000 o 63 tis. Kč 

                                                ÚZ 104513013, org. 93000000 o 534 tis. Kč 

na pol. 8115, ÚZ 1020, ORJ 120 o 9 805 tis. Kč (B.2.) 

na pol. 8115, ORJ 120 o 8 536 tis. Kč (B.3.) 

(B.4) na pol. 8115, ÚZ 103533063, ORJ 120, org. 100000000 o 2 130 tis. Kč 

                               ÚZ 103133063, ORJ 120, org. 100000000 o 244 tis. Kč 

  

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7608, ORJ 180 o 86 tis. Kč (C.3.) 

na § 4357, pol. 5169, ORJ 133 o 218 tis. Kč (C.5.) 

- kapitálové výdaje 

(C.2.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7089 o 374 tis. Kč 

                               § 6409, pol. 6901 o 1 tis. Kč 

na § 6171, pol. 6125, ORJ 133 o 97 tis. Kč (C.4.) 

s n i ž u j e 

- rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 2 483 tis. Kč (E.2.) 

                                                  o 800 tis. Kč (E.3.) 
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Městský obvod Hrabová (C.3.) 

- zvýší neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 521 o 8 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 8 tis. Kč 

Městský obvod Mar. Hory a Hulváky (C.3.) 

- zvýší neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 510 o 15 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 15 tis. Kč 

Městský obvod Mor. Ostrava a Přívoz (C.3.) 

- zvýší neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 502 o 20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 20 tis. Kč 

Městský obvod Poruba (C.3.) 

- zvýší neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 505 o 20 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 20 tis. Kč 

Městský obvod Radvanice a Bartovice (C.3.) 

- zvýší neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 517 o 8 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 8 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 35 
Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací a příspěvků z 
rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2020 v oblasti Školství 
  
Usnesení číslo: 03209/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
60 

  
k usnesení č. 0494/ZM1822/8 
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k usnesení č. 0631/ZM1822/11 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Školství z rozpočtu 

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

materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o: 

- poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti Školství z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2020 příjemcům dotací uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu,         

a to ve výši dle přílohy č. 2 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

- uzavření Veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu 

statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava a příjemci dotací dle tohoto bodu 

usnesení, přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5901, ÚZ 7107                      o               2 145 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční transfery na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5213, ÚZ 7107                      o                  560 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5222, ÚZ 7107                      o                  350 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5223, ÚZ 7107                      o                    40 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5339, ÚZ 7107                      o               1 195 tis. Kč 

  

  

4) ukládá 

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

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení návrhy uvedené v bodech 1) až 3) tohoto 

usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 04.03.2020 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
5) rozhodla 

  
o neposkytnutí neinvestičních účelových příspěvků v oblasti Školství z rozpočtu statutárního 

města Ostravy pro rok 2020 žadatelům uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků v oblasti Školství z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2020 příjemcům uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu, a to ve výši  

a za podmínek pro poskytnutí příspěvku uvedených v příloze č. 5, 7 a v důvodové zprávě 

předloženého materiálu 

  

7) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5901, ÚZ 7107                      o                      795 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvstiční příspěvky na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 82       o                      250 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 83       o                      245 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 84       o                      250 tis. Kč 

§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107, ORG 85         o                      50 tis. Kč  

  

  

8) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů 

zvýšení neinvestičních příspěvků 

Středisku volného času, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci                       o       250 tis. Kč 

Domu dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, příspěvkové organizaci                          o       245 tis. Kč 

Středisku volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, příspěvkové organizaci     o       250 tis. Kč 

Firemní školce města Ostravy, příspěvkové organizaci                                      o       50 tis. Kč  

  

9) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků v oblasti Školství z rozpočtu statutárního města 

Ostravy pro rok 2020 příjemcům uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu, a to ve výši  

a za podmínek pro poskytnutí příspěvku uvedených v příloze č. 6, 7 a v důvodové zprávě 

předloženého materiálu 
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10) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- s n i ž u j í 

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5901, ÚZ 7107                                          o                       6 060 tis. Kč 

- z v y š u j í 

neinvestiční příspěvky na ORJ 140 

§ 3299, pol. 5331, ÚZ 7107                                          o                       6 060 tis. Kč  

  

11) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 7) a 10) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.02.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 32 
Memorandum o vzájemné spolupráci a finanční podpoře za účelem 
realizace výstavby multifunkční sportovní haly v Ostravě na ulici       
U Stadiónu 
  
Usnesení číslo: 03210/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

rozhodnout o uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci a finanční podpoře mezi statutárním 

městem Ostrava, Moravskoslezským krajem, IČO: 708 90 692, se sídlem 28. října 117,         

702 18 Ostrava, společností ČSAD Ostrava, a.s., IČO: 451 92 057, se sídlem Vítkovická 3083/1, 

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava a spolkem Spolek na podporu sportu, dětí a mládeže, z.s., 

IČO: 065 60 750, se sídlem Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu s úpravou 

  

2) ukládá 

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

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 

04.03.2020 
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 Vyřizuje: Ing. Sylva Sládečková, T: 04.03.2020 

 vedoucí odboru školství a sportu 

  
 

RM_M 38 
Stanovení pořadí na podporu projektů v rámci výzvy Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP) č. 92 - “Infrastruktura 
základních škol pro uhelné regiony” a odstoupení od zbývajících         
2 projektů 
  
Usnesení číslo: 03211/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) stanovuje 

  
pořadí  o určení investičních priorit v 92. výzvě IROP následovně: 

-Priorita č 1. Registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105 (žadatel Statutární 

město Ostrava, MO MH a Hulváky) 

-Priorita č 2. Registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013103 (žadatel Statutární 

město Ostrava, MO Vítkovice) 

-Priorita č 3. Registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013131 (žadatel Základní 

škola, Ostrava - Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace) 

-Priorita č 4. Registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013122 (žadatel Základní 

škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace) 

  

2) žádá 

  
-Městský obvod Hrabová, jako zřizovatele Základní školy, Ostrava - Hrabová, příspěvková 

organizace 

-Městský obvod Ostrava - Jih, jako zřizovatele Základní školy a mateřské školy Ostrava - 

Zábřeh, Volgogradská 6B 

o zajištění součinnosti dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 39 
Memorandum o spolupráci v rámci projektu Šachy do škol 
  
Usnesení číslo: 03212/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o uzavření Memoranda o spolupráci v rámci projektu “Šachy do škol” mezi Statutárním městem 

Ostrava, Ostravskou univerzitou, Šachovým svazem ČR z.s. a Střediskem volného času 

Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 40 
Plán činnosti Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, 
příspěvkové organizace na rok 2020 
  
Usnesení číslo: 03213/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Plán činnosti Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, příspěvkové organizace na rok 

2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
řediteli Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, příspěvkové organizace, 

zabezpečit realizaci úkolů stanovených v Plánu činnosti Zoologické zahrady a botanického 

parku Ostrava, příspěvkové organizace na rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiál 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.03.2021 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 13 
Žádost odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy          
o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města 
Ostravy na zpracování technické dokumentace pro projekt „Ozelenění 
terminálu Dubina“ 
  
Usnesení číslo: 03214/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z Fondu životního prostředí města Ostravy 

odboru strategického rozvoje ve výši 100 % z celkových nákladů na zpracování technické 
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dokumentace pro projekt “Ozelenění terminálu Dubina”, maximálně však 10 285 Kč,          

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšuje financování 

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 ......................................................... o 11 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3745, pol. 5169, ÚZ 1030, ORJ 300 ............................................ o 11 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 28.02.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 15 
Návrh na vystavení objednávky na úpravy projektové dokumentace 
“Návrh opatření na omezení nadměrného šíření jmelí bílého v Ostravě” 
  
Usnesení číslo: 03215/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na úpravy projektové dokumentace “Návrh opatření na omezení 

nadměrného šíření jmelí bílého v Ostravě” u společnosti SAFE TREES, s.r.o., IČO: 26935287, 

se sídlem Hlinky 162/92, 603 00 Brno, za cenu nejvýše přípustnou 57 500,- Kč bez DPH,     

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 

vystavit objednávku dle bodu 1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 14.02.2020 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 24 
Návrh dodatku č.6 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických 
komunikací č. 0153/2011/IT se společností OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 03216/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací        

ev. č. 0153/2011/IT se společností OVANET a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, Ostrava, Přívoz, 

702 00, IČO: 25857568 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 12 
Návrh Dodatku č. 1 - Odstranění tramvajové smyčky Ostrava - Výstaviště 
ETAPA 1. 
  
Usnesení číslo: 03217/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 3393/2019/OI/VZKÚ ze dne 2.12.2019 na realizaci 

stavby “Odstranění tramvajové smyčky Ostrava - Výstaviště, ETAPA 1” mezi objednatelem 

Statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30  Ostrava, IČO: 008454651                

a zhotovitelem: 

společností DAV, a.s., Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 00575381, 

kterým se mění předmět díla a snižuje se cena díla 

dle přílohy 1 předloženého materiálu 

  

RM_M 30 
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v rámci stavby “Revitalizace 
knihovny Podroužkova, Ostrava - Poruba, rekonstrukce vnitřních 
prostor” 
  
Usnesení číslo: 03218/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
05 



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 45/57  
  

Rada města  
 
1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2660/2019/OI/VZKÚ ze dne 10.9.2019               

se zhotovitelem společností  Beskydská stavební, a.s., se sídlem Frýdecká 225,              

739 61 Třinec,  IČO: 28618891, kterým se upravuje rozsah předmětu plnění a cena díla         

ve vztahu k vzniklým méně a více pracím v rámci stavby “Revitalizace knihovny Podroužkova, 

Ostrava - Poruba, rekonstrukce vnitřních prostor” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 31 
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v rámci stavby “Rekonstrukce 
objektu Husova 7” 
  
Usnesení číslo: 03219/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1605/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.5.2019                   

se zhotovitelem společností  MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava, 

IČO: 42864771, kterým se upravuje rozsah předmětu plnění, termín realizace a cena díla         

ve vztahu k vzniklým méně a více pracím v rámci stavby “Rekonstrukce objektu Husova 7“         

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 37 
Stavba vodovodu a kanalizace v ul. Potoky - návrh na uzavření Dodatku 
č.1 ke Smlouvě o dílo č. 3161/2019/OI/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 03220/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3161/2019/OI/VZKÚ na realizaci stavby “Stavba 

vodovodu a kanalizace v ul. Potoky”, mezi smluvními stranami Statutárním městem Ostrava, 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 na straně jedné (objednatel)  

a společností SUBLAND-TECH s.r.o., Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice, IČO 28592611  

na straně druhé (zhotovitel), z důvodu vzniku víceprací a méněprací, kterým se upravuje rozsah 

provedení díla dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy tohoto materiálu 
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RM_M 46 
Nová izolace v útulku pro psy v Třebovicích - návrh dodatku č.3 
  
Usnesení číslo: 03221/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. 1599/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.5.2019 na realizaci 

stavby ”Nová izolace v útulku pro psy v Třebovicích” mezi objednatelem Statutárním městem 

Ostrava, Prokešovo nám.č.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a zhotovitelem: 

INTOZA s.r.o., Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava - Hulváky IČO: 25873261, 

kterým se rozšiřuje předmět plnění díla a zvyšuje cena díla  

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 1 
Veřejná zakázka “Parkoviště Ostrava - Přívoz u smyčky Hlučínská”, 
poř.č. 004/2020 
  
Usnesení číslo: 03222/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

Ostrava - Přívoz u smyčky Hlučínská” v k.ú. Přívoz, obec Ostrava dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové:  

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. Jan Šrámek - odbor investiční 

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

5. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 
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náhradníci:    

1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 

3. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 

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

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Cyklistická trasa Radvanice - Michálkovice - PD, IČ, 
AD”, poř. č. 168/2019 
  
Usnesení číslo: 03223/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

projektových podkladů a zajištění souvisejících činností pro stavbu “Cyklistická trasa J, V - úsek 

Radvanice - Michálkovice” v k.ú. Michálkovice, Radvanice a Slezská Ostrava, obec Ostrava  

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 

se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 

IČO: 45797170 

za cenu nejvýše přípustnou 669.000,- Kč bez DPH 



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 48/57  
  

 
RM_VZ 3 
Veřejná zakázka “Demolice mostu ul. Výškovická (PD+AD+IČ) II.”,     
poř. č. 215/2019 
  
Usnesení číslo: 03224/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentací a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby “Demolice 

mostu ul. Výškovická” včetně vybudování energolávky, v k. ú . Zábřeh nad Odrou,             

obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. 

sídlo: Osová 20, 625 00 Brno 

IČO: 46974806 

za cenu nejvýše přípustnou 1.238.000,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy 
příkazní na TDS při akci VO - Ostrava Poruba, oblast v Zahradách 
  
Usnesení číslo: 03225/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy příkazní na “VO - Ostrava Poruba, 

oblast v Zahradách (TDS)” v Ostravě se zhotovitelem: 

PTD Muchová, s.r.o., Olešní 313/14, 712 00  Ostrava, IČO: 27767931 

za cenu nejvýše přípustnou 178.300,00 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 5 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy   
o dílo a smlouvy příkazní na TDS a BOZP při akci Odstranění tramvajové 
smyčky Ostrava Výstaviště II. etapa 
  
Usnesení číslo: 03226/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

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

na “Odstranění tramvajové smyčky II.etapa (TDS+BOZP)” v Ostravě se zhotovitelem: 

INKOS-OSTRAVA, a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22,            

PSČ: 701 52, IČO: 48394637 

za cenu nejvýše přípustnou 150.000,00 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 6 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy        
o dílo a smlouvy příkazní na zpracování projektové dokumentace        
pro realizaci akce “Demolice budov v obchodně-podnikatelském areálu 
Ostrava - Mošnov II” 
  
Usnesení číslo: 03227/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání zakázky malého rozsahu a o uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na zpracování 

dokumentace k akci ”Demolice budov v obchodně-podnikatelském areálu Ostrava - Mošnov II 

(PD+IČ)” se zhotovitelem: 

I SBA Invest s.r.o., Chopinova 576/1, 702 00  Ostrava, IČO: 25355899 

za cenu nejvýše přípustnou 240.000,00 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Zastávka MHD Kotva, ul. Výškovická”, poř. č. 218/2019 
  
Usnesení číslo: 03228/RM1822/47 

(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 stavby „Zastávka MHD Kotva       

na ul. Výškovická“ v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, v rozsahu předloženého materiálu 
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2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení: 

členové: 

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. Jan Šrámek - odbor investiční 

4. Ing. Jan Hanáček - odbor investiční 

5. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 

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

náhradníci: 

1. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 

3. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - investiční odbor 

4. Gabriela Veselá - investiční odbor 

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

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

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Expozice makaků lvích, gibonů a kopytníků”,      
poř. č. 173/2019 
  
Usnesení číslo: 03229/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 02352/RM1822/34 
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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 „Expozice makaků lvích, gibonů a kopytníků“ v areálu ZOO Ostrava, 

k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. č. 2: 

GEOSAN GROUP a.s. 

se sídlem: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 

IČO: 28169522 

za cenu nejvýše přípustnou 104.858.933,- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Skořápka - Městské centrum uměleckých terapií”,  
poř. č. 008/2020 
  
Usnesení číslo: 03230/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

“SKOŘÁPKA - Městské centrum uměleckých terapií” v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,  

v rozsahu dle předloženého materiálu 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

3. Ing. Jan Šrámek - odbor investiční 

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

5. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora 

2. Ing. František Kolařík - člen ZM 

3. Ing. Renáta Žáčková, DiS. - odbor investiční 

4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí 
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5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

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

smlouvy a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.06.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí 

  
 

RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Sportovní hala Nová Bělá - TDS a BOZP”,             
poř. č. 10/2020 
  
Usnesení číslo: 03231/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora BOZP při realizaci stavby 

“Sportovní hala Nová Bělá” v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava dle přílohy                        

č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 

Ing. Tomáš Křikala 

se sídlem: Nová Ves 396, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 

IČO: 18492835 

za cenu nejvýše přípustnou 690.000,- Kč bez DPH 
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RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Koncertní hala města Ostravy - právní služby - správce 
stavby, poř. č. 021/2020 
  
Usnesení číslo: 03232/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o poskytování právních služeb za účelem provedení 

přípravy a zajištění komplexní administrace zadávacího řízení na výběr dodavatele služeb 

správce stavby “KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY”,  dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu se společností: 

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 

se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14000 

IČO: 48118753 

za cenu nejvýše přípustnou 1.380.000,-- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 44 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 03233/RM1822/47 

(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: 

• částí pozemků parc. č. 702/1, parc. č. 702/3 a parc. č. 703/1 a pozemek parc. č. 701 v k. ú. 

Bartovice, pro městský obvod Radvanice a Bartovice 

• částí pozemků parc. č. 1838/5 a parc. č. 1838/40 v k. ú. Stará Bělá, pro městský obvod 

Stará Bělá 

 

• pozemků parc. č. 317/2, parc. č. 317/1, parc. č. 316 a pozemek parc. č. 401/2 jehož 

součástí je budova č.p. 653 v k. ú. Vítkovice, pro městský obvod Vítkovice 

  

2) nevydává 

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

Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, k nabytí: 
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• stavby garáže stojící na pozemku p.č.st. 856 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, pro městský 

obvod Nová Ves 

  

 
RM_M 5 
Kontrola plnění usnesení rady města za období říjen a listopad 2019 
  
Usnesení číslo: 03234/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
předloženou kontrolu s tím, že: 

a) usnesení dle přílohy č. 1 až 3 předloženého materiálu jsou splněna a vyřazuji se z dalšího 

sledování 

b) usnesení dle přílohy č. 4 předloženého materiálu ponechává ve sledování 

  

 
RM_M 14 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03235/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s kácením  1 ks jasanu rostoucího na pozemku parc.č. 3550/3 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace, v k.ú.Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

vyhotovení a podání žádosti o povolení kácení dřeviny u příslušného orgánu ochrany přírody  

dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 14.02.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu žádosti o povolení kácení dřeviny u příslušného orgánu ochrany přírody           

dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 14.02.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 7 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na údržbu zeleně v roce 2020     
v rámci projektu “Zelená osa Vítkovic” 
  
Usnesení číslo: 03236/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na údržbu zeleně v roce 2020 na pozemcích, které 

byly Statutárnímu městu Ostrava vypůjčeny dle Smluv o výpůjčce ev. č. 2576/2011/MJ, 

2577/2011/MJ a 2579/2011/MJ ze dne 27.11.2011 v rámci projektu “Zelená osa Vítkovic” 

(lokalita Vítkovice - Horní oblast, Dolní oblast a dceřiné společnosti) společnosti:  

VÍTKOVICE, a.s., Vítkovice 3020, 703 00  Ostrava  

za celkovou cenu  v místě a čase obvyklou 186.612,- Kč bez DPH  dle cenové nabídky             

a podrobného rozpisu nákladů v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky na údržbu zeleně v roce 2020 v rámci projektu “Zelená osa Vítkovic” 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 14.02.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Servis a údržba kanalizačních zařízení”,           
poř. č. 225/2019 
  
Usnesení číslo: 03237/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
84 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

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

a údržby kanalizačních zařízení na území statutárního města Ostravy v rozsahu dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu se společností: 

EKOAQUA plus, spol. s r.o. 

sídlo: Ahepjukova 2798/31, 702 00 Ostrava 

IČO: 25836668 

za cenu nejvýše přípustnou 944.490,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 10 
Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti statutárního města Ostravy a jeho 
orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,        
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
Usnesení číslo: 03238/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
21 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
Výroční zprávu za rok 2019 o činnosti statutárního města Ostravy a jeho orgánů v oblasti 

poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,       

ve znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
vedoucí odboru vnitřních věcí 

zveřejnit výroční zprávu za rok 2019 dle bodu 1) tohoto usnesení na úřední desce města          

a způsobem umožňujícím dálkový přístup 

  

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 28.02.2020 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 

  
 
RM_M 29 
Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 03239/RM1822/47 

(zn.předkl.) 
21 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem na zvolení stávajících přísedících 

1. pana Ing. BXXXXXXXXX ČXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX XXXX, 

XXXXXX XXXXXXX, navrženého paní Margaretou Michopulu (hnutí ANO 2011), 

2. paní MXXXX MXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX, XXX 

XXXXXXXX XXXXXX, navrženou paní Dagmar Macháčkovou (hnutí ANO 2011), 

3. pana MXXXXX PXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX 

XXXXXXX, navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

4. paní VXXX SXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXX, XXXXXXX 

XXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

5. pana Ing. JXXXXX ŠXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX, XXXXXX XXXXX, 

navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

a s návrhem na zvolení nových kandidátů na přísedící 

1. paní Mgr. ŠXXXX FXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX XXXX, 

XXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

2. paní IXXXX HXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXX, XXXXXX 

XXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

3. paní DXXXXX MXXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXX XX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

4. paní EXX MXXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXX, XXXXXXXXX 

XXXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

5. paní JXXX SXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX XXXXXXX, 

XXXXXXX XXXXXX, navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

6. paní EXX SXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXX, XXXXXXXXXX, navrženou 

panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

7. pana Bc. JXXXXX VXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava XXXXXXX, XXXXXX XXX 

XXXXXXX, navrženého panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011), 

za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let 

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 

 Vyřizuje: Ing. Marcela Trojáková, MPA, T: 04.03.2020 

 vedoucí odboru vnitřních věcí 
 


