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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 14.07.2020 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

04309/RM1822/64 RM_M 0 Schválení programu 64. schůze rady města konané 

dne 14.07.2020 

35 

04310/RM1822/64 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, 

s.r.o. 

28 

04311/RM1822/64 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Černá louka s.r.o. 

28 

04312/RM1822/64 RM_VH 3 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. 

28 

04313/RM1822/64 RM_VH 4 Informace pro společnosti vlastněné SMO 28 

04314/RM1822/64 RM_M 1 Udělení předchozího souhlasu zřizovatele s nabytím 

darů do vlastnictví Zoologické zahrady a botanického 

parku Ostrava, příspěvkové organizace 

38 

04315/RM1822/64 RM_M 2 Žádost o uzavření dohody o splátkách dluhu H. K. 50 

04316/RM1822/64 RM_M 3 Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. 

Přívoz, obec Ostrava 

08 

04317/RM1822/64 RM_M 4 Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací 

neupotřebitelných movitých věcí svěřených          

k hospodaření právnické osobě Národní divadlo 

moravskoslezské, příspěvková organizace 

42 

04318/RM1822/64 RM_M 5 Návrh na uzavření nájemní smlouvy v k.ú. Mariánské 

Hory, obec Ostrava 

08 

04319/RM1822/64 RM_M 6 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti         

k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy 

pro CTPark Ostrava, spol. s r.o. 

08 

04320/RM1822/64 RM_M 7 Souhlas s přijetím dotace z Ministerstva kultury          

na projekt Výstavní rok 2020 v Galerii Dukla 

50 

04321/RM1822/64 RM_M 8 Návrh na uzavření smlouvy o zajištění přeložky 

zařízení distribuční soustavy, plynovodu, s jeho 

vlastníkem Green Gas DPB, a.s. v rámci stavby  

ORG 3220 Parkoviště Ostrava – Přívoz u Smyčky 

Hlučínská 

05 

04322/RM1822/64 RM_M 9 Návrh na změnu podmínek pro čerpání a vyúčtování 

investičních příspěvků poskytnutých právnické osobě 

Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, 

z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava 

40 

04323/RM1822/64 RM_M 10 Návrh na rozšíření účelu čerpání a změnu 

stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování 

investičního příspěvku poskytnutého příspěvkové 

organizaci Domov pro seniory Iris, 

Ostrava-Mariánské Hory 
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04324/RM1822/64 RM_M 11 Souhlas s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace         

z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci 

vyhlášených dotačních podmínek „Programu podpory 

vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti          

s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 

2019 – 2020“ pro projekt „Pořízení televizních 

přijímačů využívaných v zařízeních sociálních služeb 

Slezské Ostravy“ 

50 

04325/RM1822/64 RM_M 12 Návrh na vydání předchozího souhlasu s prodejem 

částí pozemků pro městský obvod Ostrava-Jih 

08 

04326/RM1822/64 RM_M 13 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě        

o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní 

smlouvy se společností CTP IQ Ostrava, spol. s r.o. 

08 

04327/RM1822/64 RM_M 14 Schválení vystavení objednávky na provedení celkové 

opravy motoru vozidla CAS 32 T815 RZ 4T9 2080 

jednotky sboru dobrovolných hasičů Petřkovice 

01 

04328/RM1822/64 RM_M 15 Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši           

20.000 Kč společnosti ADRA, o.p.s. 

01 

04329/RM1822/64 RM_M 16 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě              

o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění 

dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 

městskou hromadnou dopravou společností Dopravní 

podnik Ostrava a.s. 

09 

04330/RM1822/64 RM_M 17 Přehled písemností adresovaných radě města           

a zastupitelstvu města za období od 01.12.2019          

do 30.06.2020 

28 

04331/RM1822/64 RM_M 18 Návrh na souhlas s umístěním zpevněné plochy           

do pozemku 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 

04332/RM1822/64 RM_M 19 Návrh na zajištění odborné praxe (stáže) na pracovišti 

mezi statutárním městem Ostrava a Univerzitou 

Tomáše Bati ve Zlíně 

25 

04333/RM1822/64 RM_M 20 Návrh na uzavření “Smlouvy o budoucí smlouvě        

o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvy           

o výpůjčce” souvislosti se stavbou “Kanalizace           

v ul. Slívova a Jan Marie” zahrnutou do kapitálového 

rozpočtu statutárního města Ostravy 

05 

04334/RM1822/64 RM_M 21 Udělení souhlasu pro společnost Lottovate Limited 80 

04335/RM1822/64 RM_M 22 Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje na projekt “Společenská 

místnost a vybavení odlehčovací služby Gajdošova 

39” 

50 

04336/RM1822/64 RM_M 23 Návrh na dočasné snížení nájemného v rámci 

programu COVID - Nájemné 

08 

04337/RM1822/64 RM_M 24 Žádost o mimořádnou dotaci spolku Klub sportovního 

bruslení Modřany Praha, z.s. 

91 
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04338/RM1822/64 RM_M 25 Souhlasné stanovisko k žádosti o zápis změny         

ve školském rejstříku Základní školy speciální, 710 00 

Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 41/98 p.o.,        

IČ: 601977, navýšení kapacity školy a navýšení 

kapacity oboru Základní školy speciální 79-010B/01 

91 

04339/RM1822/64 RM_M 26 Změna účelu environmentální akce “Den Země” 80 

04340/RM1822/64 RM_M 27 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti”         

v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek,      

II. etapa” 

05 

04341/RM1822/64 RM_M 28 Aktualizace Akčního plánu realizace cílů a opatření 

Strategického plánu města Ostravy pro sport         

2017 - 2025 

91 

04342/RM1822/64 RM_M 29 Návrh na uzavření Smlouvy o centralizovaném 

zadávání s Ministerstvem vnitra za účelem uzavření 

rámcové smlouvy na poskytování softwarových 

produktů VMware 

83 

04343/RM1822/64 RM_M 30 ITI ostravské aglomerace - úprava výzvy Nositele ITI 

č. 42 Technologie III 

38 

04344/RM1822/64 RM_M 31 Souhlas s přijetím neinvestiční dotace ze státního 

rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí České 

republiky na rok 2020 vítězné obci v soutěži       

„Obec přátelská rodině a seniorům 2020“ pro projekt 

„Obec přátelská seniorům 2020 – městský obvod 

Slezská Ostrava“ 

50 

04345/RM1822/64 RM_M 32 Návrh na udělení souhlasu s prodejem přebytečné 

movité věci svěřené k hospodaření právnické osobě 

Ostravské muzeum, příspěvková organizace 

42 

04346/RM1822/64 RM_M 33 Návrh na uzavření smluv o poskytování služeb 

outsourcingu IT Základní škole Ostrava, Gajdošova 9 

a Základní škole Ostrava, Gen. Píky 13A a Dodatku  

č. 2 se Základní školou Ostrava, Nádražní 117        

a společností OVANET a.s. 

83 

04347/RM1822/64 RM_M 34 Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností”     

v souvislosti se stavbami uvedenými v rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

05 

04348/RM1822/64 RM_M 35 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt 

“Výměna plynových kotlů ve vybraných školských 

zařízeních SMO, MOb MOaP - MŠO Poděbradova 

19” 

50 

04349/RM1822/64 RM_M 36 Aktualizace Dohody o naplnění podmínek žádosti     

o úhradu nákladů spojených s realizací záměru 

ekologické revitalizace v rámci projektu 

“Rekonstrukce kanalizace ul. Hrušovská a U Parku” 
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04350/RM1822/64 RM_M 37 Návrh na souhlas s umístěním podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě     

a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy, pro OVANET a.s. a Vodafone Czech 

Republic a.s. 

08 

04351/RM1822/64 RM_M 38 Návrh na záměr města pronajmout části pozemků    

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

pronájmu části pozemků v k. ú. Poruba - sever,   

obec Ostrava 

08 

04352/RM1822/64 RM_M 39 Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě       

do pozemku ve vlastnictví SMO a návrh na uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene pro společnost GasNet, s.r.o. 

08 

04353/RM1822/64 RM_M 40 Návrh na uzavření nájemních smluv k pozemkům     

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

04354/RM1822/64 RM_M 41 Smlouva na rozvoj a podporu programového vybavení 

EvAgend 

83 

04355/RM1822/64 RM_M 42 Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí  

do majetku města 

89 

04356/RM1822/64 RM_M 43 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku 

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

04357/RM1822/64 RM_M 44 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v rámci 

stavby “Rekonstrukce objektu Husova 7” 

05 

04358/RM1822/64 RM_M 45 Návrh na vydání platebního rozkazu 28 

04359/RM1822/64 RM_M 46 Návrh na uzavření smlouvy o dílo na následnou péči  

o vysazenou zeleň v rámci projektu “Revitalizace 

městské zeleně” 

38 

04360/RM1822/64 RM_M 47 Přijetí státní účelové dotace na neinvestiční projekty  

v rámci Programu prevence kriminality na místní 

úrovni 2020 

86 

04361/RM1822/64 RM_M 48 Zahájení přípravy a podání žádostí o poskytnutí 

podpory z Integrovaného regionálního operačního 

programu 78. výzvy IROP pro projekt „IROP 2020 - 

2023 Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách 

a Hulvákách“ 

50 

04362/RM1822/64 RM_M 49 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů       

do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162,   

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

Moravská Ostrava 

40 

04363/RM1822/64 RM_M 50 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru       

do vlastnictví právnické osoby Čtyřlístek - centrum 

pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem 

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava – Muglinov 
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04364/RM1822/64 RM_M 51 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru       

do vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory 

Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková 

organizace, IČO 70631824, se sídlem Rybářská 

1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

41 

04365/RM1822/64 RM_M 52 Dodatek č. 1 smlouvy 3156/2018/IT na dodávku 

programového vybavení pro ověřování               

a podepisování dokumentů v rámci elektronické 

spisové služby 

83 

04366/RM1822/64 RM_M 53 Úprava rozpočtu 07 

04367/RM1822/64 RM_M 54 Uzavření partnerské smlouvy bez finančního 

příspěvku mezi statutárním městem Ostrava          

a Rodinným a komunitním centrem Chaloupka z. s. 

91 

04368/RM1822/64 RM_M 55 Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích          

v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 

sousedních nemovitostí 

84 

04369/RM1822/64 RM_M 56 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 

04370/RM1822/64 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu      

a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní        

na zpracování projektové dokumentace, výkon 

inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora 

BOZP a autorský dozor 

05 

04371/RM1822/64 RM_VZ 2 Výměna řídicího systému domovní předávací stanice 

Nové radnice blok F 

84 

04372/RM1822/64 RM_VZ 3 Odstranění neshod z inspekční prohlídky - 

hydraulický autovýtah 5t, nainstalovaný v pavilonu A 

výstaviště na Černé louce 3235, Ostrava 

84 

04373/RM1822/64 RM_VZ 4 Veřejná zakázka “Stavby veřejného osvětlení         

II (PD+IČ+AD)”, poř. č. 098/2020 

05 

04374/RM1822/64 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Oprava vodovodu na ul. K Hájku”, 

poř. č. 090/2020 

05 

04375/RM1822/64 RM_VZ 6 Vybudování nové přípojky vody do objektu bývalé 

sběrny na ul. Na Jízdárně bez č.p. na parc.č. 2976       

v k.ú. Moravská Ostrava 

84 

04376/RM1822/64 RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Nákup kancelářského papíru       

pro resort statutárního města Ostravy - 2020 - 2022“ 

poř. č. 72/2020 

84 

04377/RM1822/64 RM_VZ 8 Servis klimatizačních zařízení Nové radnice 84 

04378/RM1822/64 RM_VZ 9 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu         

a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 

“Rekonstrukce VO oblast DK Poklad - PD, IČ, AD” 

05 

04379/RM1822/64 RM_VZ 10 VZMR dodávka systému HPE Synergy 1200 a dalších 

komponentů od společnosti Com-Sys TRADE    

spol. s r.o. 
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04380/RM1822/64 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Ozelenění tramvajové trati na ulici 

Dr. Martínka II”, poř. č. 32/2020 

05 

04381/RM1822/64 RM_M 57 Odpor proti platebnímu rozkazu 28 

04382/RM1822/64 RM_M 58 Informace pro příspěvkové organizace zřízené SMO 28 

04383/RM1822/64 RM_M 59 Návrh na prominutí odvodu za porušení rozpočtové 

kázně - Firemní školka města Ostravy, příspěvková 

organizace 

38 

04384/RM1822/64 RM_M 60 Prohlášení statutárního města Ostravy k podání nové 

žádosti k posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) 

pro objekt SO.03 Hala 3 

38 

04385/RM1822/64 RM_M 61 Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu bytu     

č. 1 a uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 

v domě na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les 

08 

04386/RM1822/64 RM_M 62 Žádost o mimořádnou dotaci společnosti Geometry 

Prague, s.r.o. 

91 

04387/RM1822/64 RM_M 63 Návrh na souhlas vlastníka pozemku s umístěním 

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

se společností Černá louka s.r.o. 

08 

04388/RM1822/64 RM_M 64 Návrh na skončení nájmu bytu č. 3 v domě          

na ul. Pobialova 875/8, Ostrava-Moravská Ostrava, 

dohodou. Zpětvzetí výpovědi a skončení nájmu 

prostoru sloužícího k podnikání v objektu Vojanova 

1a) Ostrava-Moravská Ostrava, dohodou 

08 

04389/RM1822/64 RM_M 65 Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě 

1106/2020/OI/VZ “Rekonstrukce historické budovy 

bývalých jatek” 

05 

04390/RM1822/64 RM_M 66 Návrh na uzavření Dohody o financování oprav 

Centra bezpečné jízdy, na ul. Palackého 1114, 702 00 

Moravská Ostrava a Přívoz, provozovaného 

sdružením OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! 

84 

04391/RM1822/64 RM_M 67 Uzavření smlouvy o dílo na „Opravy technologií 2020 

- Opravy Centra bezpečné jízdy zájmového sdružení 

právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ 

DOPRAVA!!! 

84 

04392/RM1822/64 RM_M 68 Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě č. 2421/2019/HS    

na dodávky kancelářských potřeb 

84 

04393/RM1822/64 RM_M 69 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru       

do vlastnictví Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., 

IČO: 00373222 

42 

04394/RM1822/64 RM_M 70 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru        

do vlastnictví organizace PLATO Ostrava, p.o.,  

IČO: 71294538 

42 

04395/RM1822/64 RM_M 71 Návrh na záměr města vypůjčit nebytové prostory        

v k.ú. Přívoz (areál Wattova) 

08 

04396/RM1822/64 RM_M 72 Návrh na provedení jednostranných zápočtů 

vzájemných pohledávek a závazků mezi statutárním 

městem Ostrava a panem Š. S. 

 

28 
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04397/RM1822/64 RM_M 73 Příkazní smlouva na obstarání kontroly reklamních 

zařízení na pozemcích ve vlastnictví SMO 

09 

04398/RM1822/64 RM_MZP 1 Návrh na úpravu platu ředitele příspěvkové 

organizace Městský ateliér prostorového plánování   

a architektury s účinností od 1.8.2020 

38 

04399/RM1822/64 RM_MZP 2 Poskytnutí finančních prostředků školským 

příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním 

městem Ostrava včetně návrhu na poskytnutí odměny 

ředitelům za r. 2020 

31 

04400/RM1822/64 RM_VZ 12 Veřejná zakázka “Blok Nové Lauby”,              

poř. č. 115/2020 

05 

04401/RM1822/64 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. Světlá,       

V Osadě “, poř. č. 091/2020 

05 

04402/RM1822/64 RM_VZ 14 Veřejná zakázka „Nákup kancelářských potřeb          

pro resort statutárního města Ostravy - 2020 - 2022“ 

poř. č. 73/2020 

84 

04403/RM1822/64 RM_VZ 15 Veřejná zakázka „Obalový materiál a jednorázové 

papírové výrobky 2020“ poř. č. 114/2020 

84 

04404/RM1822/64 RM_VZ 16 Veřejná zakázka „Mobilní telefonie 2021 - 2024“  

poř. č. 39/2020 

84 

04405/RM1822/64 RM_VZ 17 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu          

a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní         

na zpracování plánu BOZP a výkon koordinátora 

BOZP pro stavbu “Rekonstrukce vodovodu           

a kanalizace Havlíčkovo nábřeží” 

05 

04406/RM1822/64 RM_VZ 18 Kosení trvalých travních porostů na pozemcích          

ve vlastnictví statutárního města Ostrava v lokalitě 

podnikatelského areálu v Mošnově 

84 
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RM_M 0 
Schválení programu 64. schůze rady města konané dne 14.07.2020 
  
Usnesení číslo: 04309/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 64. schůze rady města konané dne 14.07.2020 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Opravy      
a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04310/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o., IČO: 060 94 899, se sídlem 
Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, jejímž jediným společníkem        
je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
ke dni 14.07.2020 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Opravy a údržba 

komunikací, s.r.o. Ing. FXXXXX ČXXXXX, XXXX., nar. XXXXXXXXXX, bytem 

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

2) volí 

  
ke dni 15.07.2020 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Opravy a údržba 

komunikací, s.r.o. Ing. TXXXXX RXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX 

  

3) schvaluje 

  
členu dozorčí rady obchodní společnosti Opravy a údržba komunikací, s.r.o. Ing. TXXXXX 

RXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX 

XXX XXXXXXXXXX smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Černá louka 
s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04311/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti Černá louka s.r.o., IČO: 268 79 280, se sídlem Černá louka 3235, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
ke dni 14.07.2020 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Černá louka s.r.o. 

LXXXXXXXX HXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXX XXXXXXXX XXXX 

XXX XX XXXXXXXX 

  

2) volí 

  
ke dni 15.07.2020 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Černá louka s.r.o.  

Mgr. VXXXXXX KXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXX XXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX 

  

3) schvaluje 

  
členu dozorčí rady obchodní společnosti Černá louka s.r.o. Mgr. VXXXXXX KXXXXXXX, 

nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX 

XXXXXXXXXX smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 3 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti AKORD & 
POKLAD, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04312/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích obchodní 
společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., IČO: 479 73 145, se sídlem náměstí SNP 1,       
700 30 Ostrava - Zábřeh, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) odvolává 

  
ke dni 14.07.2020 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti AKORD & POKLAD, 
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s.r.o. DXXX HXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

2) volí 

  
ke dni 15.07.2020 do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti AKORD & POKLAD, 

s.r.o. ČXXXXXXX KXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

3) schvaluje 

  
členu dozorčí rady obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. ČXXXXXXX 

KXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX 

XXXXXXX smlouvu o výkonu funkce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 4 
Informace pro společnosti vlastněné SMO 
  
Usnesení číslo: 04313/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
28 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 
obchodních společností blíže specifikovaných v důvodové zprávě tohoto materiálu 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
zaslat těmto obchodním společnostem sdělení ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu        

k jeho posouzení a jejich rozhodnutí o dalším postupu v dané záležitosti 

  

 
RM_M 1 
Udělení předchozího souhlasu zřizovatele s nabytím darů do vlastnictví 
Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, příspěvkové 
organizace 
  
Usnesení číslo: 04314/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

z jednotlivých darů v celkové výši 538.240,10 Kč dle příloh č. 1 až 3 předloženého materiálu  
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do vlastnictví Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, příspěvkové organizace,       

se sídlem Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 00373249 

  

2) ukládá 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 31.07.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 

  
 

RM_M 2 
Žádost o uzavření dohody o splátkách dluhu H. K. 
  
Usnesení číslo: 04315/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

neuzavřít dohodu o splátkách dluhu ve výši 144 771,75 Kč s příslušenstvím s XXXX XXXXX 

XXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXX 

XX XXXXXXXX, ve znění dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 16.09.2020 

 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 3 
Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04316/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat části pozemků v k. ú. Přívoz, obec Ostrava: 

- p.p.č. 133 

- p.č.st. 905 

v rozsahu dle zákresu, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat pozemky v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 

- p.č.st. 89/2 

- p.č.st. 91 

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 4 
Návrh na udělení souhlasu s vyřazením a likvidací neupotřebitelných 
movitých věcí svěřených k hospodaření právnické osobě Národní 
divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 04317/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) uděluje 

  
předchozí souhlas  s vyřazením a likvidací neupotřebitelných movitých věcí statutárního města 

Ostravy, která byla předána k hospodaření právnické osobě Národní divadlo moravskoslezské, 

příspěvková organizace, se sídlem ul. Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava-Moravská Ostrava,  

IČO: 00100528, v pořizovací hodnotě 120 072,- Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 
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2) jmenuje 

  
členy likvidační komise 

k likvidaci neupotřebitelných movitých věcí dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 

materiálu 

  

3) ukládá 

  
likvidační komisi 

vyhotovit zápis o provedení likvidace neupotřebitelných movitých věcí dle přílohy č. 1 

a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 Vyřizuje: Mgr. Barbora Stankušová, T: 31.08.2020 

 vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit 

  
 

RM_M 5 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04318/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k části pozemku p. p. č. 728/27, ostatní plocha, 

ostatní komunikace, o výměře 65 m2, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, 

s DANKAR, s. r. o., IČO: 61944858, sídlem Pašerových 2029/2, Mariánské Hory,           

709 00 Ostrava, 

za účelem užívání části pozemku k parkování prezentačních vozidel, 

za nájemné ve výši 80,- Kč/m2/rok, tj. 5 200,- Kč/rok + DPH v zákonné výši, 

na dobu neurčitou, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 6 
Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům         
ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro CTPark Ostrava,        
spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 04319/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a  uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

- dešťové kanalizace k pozemkům: 

- parc. č. 304/79 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

- parc. č. 3134/4 - ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 

s oprávněným: 

CTPark Ostrava, spol. s r.o. 

Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec 

IČO: 084 71 827 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 7 
Souhlas s přijetím dotace z Ministerstva kultury na projekt Výstavní rok 
2020 v Galerii Dukla 
  
Usnesení číslo: 04320/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 02086/RM1822/31 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s přijetím dotace ze státního rozpočtu ČR dle podmínek poskytovatele dotace Ministerstva 

kultury se sídlem: Maltézské nám. 471/1, Praha 1 – Malá Strana, IČO: 00023671 na projekt 

Výstavní rok 2020 v Galerii Dukla dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Poruba 

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

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 31.12.2020 

 starostka městského obvodu Poruba 
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RM_M 8 
Návrh na uzavření smlouvy o zajištění přeložky zařízení distribuční 
soustavy, plynovodu, s jeho vlastníkem Green Gas DPB, a.s. v rámci 
stavby ORG 3220 Parkoviště Ostrava – Přívoz u Smyčky Hlučínská 
  
Usnesení číslo: 04321/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

 
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy, vzájemné součinnosti         

a uvedení do provozu v rámci stavby ORG 3220 Parkoviště Ostrava – Přívoz u Smyčky 

Hlučínská mezi vlastníkem plynovodu Green Gas DPB, a.s., se sídlem: Rudé armády 637,     

739 21 Paskov, IČO: 00494356 a Statutárním městem Ostrava jako investorem dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 9 
Návrh na změnu podmínek pro čerpání a vyúčtování investičních 
příspěvků poskytnutých právnické osobě Městské nemocnici Ostrava, 
příspěvková organizace, z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04322/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
40 

  
k usnesení č. 0285/ZM1822/5 ze dne 10.04.2019 
k usnesení č. 0413/ZM1822/7 ze dne 19.06.2019 
k usnesení č. 0888/ZM1822/14 ze dne 20.05.2020 
  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout o změně podmínek pro čerpání a závěrečné vyúčtování investičních příspěvků 

poskytnutých Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, se sídlem 

Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava: 

• investičního příspěvku ve výši 11.630.000,00 Kč na vypracování projektové dokumentace 

a realizaci akce “Chladící provozy v MNO”, 

• investičního příspěvku ve výši 6.500.000,00 Kč na realizaci akce “Signalizace sestra - 

pacient”, 

• investičního příspěvku ve výši 5.996.401,00 Kč a 881.000,00 Kč na realizaci akce 

“Rekonstrukce zahrady Dětského rehabilitačního stacionáře v Ostravě - Porubě”, 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

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

Strana 17/72  
 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 3522, pol. 6351, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170          o 293 tis. Kč 

- zvýší účelové neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

na § 3522, pol. 5331, ÚZ 1070, ORG 4241, ORJ 170          o 293 tis. Kč 

3) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

schválit úpravu závazného ukazatele právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, a to: 

• zvýšení účelového neinvestičního příspěvku          o 293 tis. Kč 

• snížení investičního příspěvku                                o 293 tis. Kč 

  

4) ukládá 

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

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 16.09.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 10 
Návrh na rozšíření účelu čerpání a změnu stanovených podmínek        
pro čerpání a vyúčtování investičního příspěvku poskytnutého 
příspěvkové organizaci Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory 
  
Usnesení číslo: 04323/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 01807/RM1822/27 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o rozšíření účelu čerpání a změně stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování investičního 

příspěvku poskytnutého právnické osobě Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, 
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příspěvková organizace, IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 

Ostrava-Mariánské Hory, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu  

  

 
RM_M 11 
Souhlas s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášených dotačních podmínek 
„Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti       
s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019 – 2020“       
pro projekt „Pořízení televizních přijímačů využívaných v zařízeních 
sociálních služeb Slezské Ostravy“ 
  
Usnesení číslo: 04324/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
50 

 
k usnesení č. 02909/RM1822/43 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci 

vyhlášených dotačních podmínek „Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb 

v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019 -2020“ na projekt 

„Pořízení televizních přijímačů využívaných v zařízeních sociálních služeb Slezské Ostravy“,  

ve znění přílohy č. 1 a dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

jako nositele projektu o zabezpečení veškerých úkonů spojených s realizací projektu dle bodu  

1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Richard Vereš, T: 31.08.2020 

 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 12 
Návrh na vydání předchozího souhlasu s prodejem částí pozemků     
pro městský obvod Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 04325/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) vydává 

  
předchozí souhlas k prodeji nemovitého majetku, a to částí pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy, 

obec Ostrava, a to k: 

-  části pozemku parc. č. 12 o výměře 134 m2 díl a) a části pozemku parc. č. 73/47                

o výměře 44 m2 díl d), které jsou dle geometrického plánu č. 502-49/2019 ze dne 23. 1. 2020, 

vyhotoveného pro k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, sloučené do pozemku parc. č. 12/1  

o výměře 178 m2
,  

- části pozemku parc. č. 12 o výměře 22 m2 díl b) a části pozemku parc. č. 73/47 o výměře 17 m2 

díl e+e1), které jsou dle geometrického plánu č. 502-49/2019 ze dne 23. 1. 2020, vyhotoveného 

pro k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, sloučené do pozemku parc. č. 12/2 o výměře 39 m2
, 

- části pozemku parc. č. 12 o výměře 23 m2 díl c) a části pozemku parc. č. 73/47 o výměře 47 m2 

díl f),  které jsou dle geometrického plánu č. 502-49/2019 ze dne 23. 1. 2020, vyhotoveného  

pro k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, sloučené do pozemku parc. č. 73/71 o výměře 71 m2
. 

  

 
RM_M 13 
Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti     
a návrh na uzavření nájemní smlouvy se společností CTP IQ Ostrava, 
spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 04326/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně vlastníka 

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - užívání  části pozemku parc. č. 

2625/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, jako sjezdu 

a nájezdu pro příjezd a přístup k pozemku parc. č. 2635/2, v k. ú. Moravská Ostrava,         

obec Ostrava, s budoucím oprávněným: 

CTP IQ Ostrava, spol. s r.o., 

se sídlem: Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec 

IČO: 280 85 990 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava,     

parc. č. 2625/2, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 17,10 m2, v k.ú. Moravská Ostrava,  
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obec Ostrava (ul. 28. října) 

s nájemcem 

CTP IQ Ostrava, spol. s r.o. 

se sídlem: Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec 

IČO: 280 85 990 

za účelem vybudování sjezdu a nájezdu pro příjezd a přístup k pozemku parc. č. 2635/2,        

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 1.539,- Kč/rok,  

na dobu určitou, nejdéle však do 31. 12. 2022, 

dle návrhu smlouvy, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 14 
Schválení vystavení objednávky na provedení celkové opravy motoru 
vozidla CAS 32 T815 RZ 4T9 2080 jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Petřkovice 
  
Usnesení číslo: 04327/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky na provedení celkové opravy motoru vozidla CAS 32 T815 RZ 4T9 2080 

jednotky sboru dobrovolných hasičů Petřkovice ve výši 182 tis. Kč bez DPH,                   

v rozsahu objednávky č. HSMO/OBJ/M28/2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

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: 14.07.2020 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 

RM_M 15 
Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč společnosti 
ADRA, o.p.s. 
  
Usnesení číslo: 04328/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
poskytnout finanční dar ve výši 20.000 Kč společnosti ADRA, o.p.s., se sídlem Markova 600/6, 

158 00 Praha, IČO: 61388122, na úhradu nákladů Dobrovolnického centra ADRA Ostrava, 

Martinovská 3247/164, 723 00 Ostrava, spojených s pomocí občanům v době pandemie a uzavřít 

darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- sníží běžné výdaje 

na   § 6171, pol. 5909, UZ 7117, ORJ 221 o 20 tis.Kč 

- zvýší neinvestiční transfery 

na   § 3900, pol. 5221, UZ 5213, ORJ 221 o 20 tis.Kč                                                   

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 16 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního 
příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského 
kraje městskou hromadnou dopravou společností Dopravní podnik 
Ostrava a.s. 
  
Usnesení číslo: 04329/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní 

obslužnosti území Moravskoslezského kraje městskou hromadnou dopravou společností 

Dopravní podnik Ostrava a.s. mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 17 
Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města  
za období od 01.12.2019 do 30.06.2020 
  
Usnesení číslo: 04330/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

 1) projednala 

  
informaci o písemnostech adresovaných radě města a zastupitelstvu města dle přílohy č. 1 až č. 3 

včetně informace o stavu vyřízení dle předloženého materiálu 

  

 
RM_M 18 
Návrh na souhlas s umístěním zpevněné plochy do pozemku            
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: 04331/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s užíváním části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 1752/2 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, jako sjezdu a nájezdu pro příjezd       

a přístup k pozemkům parc. č. 1895/2, parc. č. 1899/67 a parc. č. 2589/4, všechny v k. ú. 

Hrabová, obec Ostrava, 

pro: 

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XX XXXX 

XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

v rámci stavby “Zpevněný sjezd na pozemek O. - Hrabová, ul. U Řeky, k. ú. Hrabová,        

parc. č. 2589/4, 1752/2” 

dle přiložené koordinační situace, která je přílohou č. 1/2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

- užívání části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy parc. č. 1752/2 - ostatní 

plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, jako sjezdu a nájezdu pro příjezd    

a přístup k pozemkům parc. č. 1895/2, parc. č. 1899/67 a parc. č. 2589/4 všechny v k. ú. 
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Hrabová, obec Ostrava, 

s budoucím oprávněným: 

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XX XXXX 

XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX       

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele 

o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava,       

parc. č. 1752/2, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 68 m2, v k.ú. Hrabová, obec Ostrava  

(ul. U Řeky) 

s nájemcem 

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XX XXXX 

XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

za účelem vybudování zpevněné plochy - sjezdu z/na ul. U Řeky v rámci realizace stavby 

“Zpevněný sjezd na pozemek O. - Hrabová, ul. U Řeky, k. ú. Hrabová, parc. č. 2589/4, 1752/2”, 

za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 6.120,- Kč/ročně, na dobu určitou, nejdéle však         

do 31. 12. 2022, 

dle návrhu smlouvy, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 19 
Návrh na zajištění odborné praxe (stáže) na pracovišti mezi statutárním 
městem Ostrava a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně 
  
Usnesení číslo: 04332/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s poskytnutím odborné praxe (stáže) na pracovišti mezi statutárním městem Ostrava             

a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 20 
Návrh na uzavření “Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě a Smlouvy o výpůjčce” souvislosti se stavbou 
“Kanalizace v ul. Slívova a Jan Marie” zahrnutou do kapitálového 
rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04333/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvy           

o výpůjčce” v souvislosti se stavbou “Kanalizace v ul. Slívova a Jan Marie” mezi vlastníkem 

ALDO CZ s.r.o., Na Kopci 543/9 Radvanice 716 00 Ostrava, IČO: 26827352 

a budoucím oprávněným statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava,      

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 21 
Udělení souhlasu pro společnost Lottovate Limited 
  
Usnesení číslo: 04334/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
žádost loterijní společnosti Lottovate Limited, která je držitelem licence pro online číselnou 

loterii Nunera, vydané Ministerstvem financí ČR, o udělení souhlasu s uveřejněním útulku   

pro psy v Ostravě - Třebovicích při facebookové kampani určené pro Ostravsko, dle přílohy č. 1 

a důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
aby loterijní společnost Lottovate Limited v rámci své facebookové kampaně pro Ostravsko 

informovala registrující se účastníky, že svou registrací přispívají na provoz útulku pro psy     

v Ostravě - Třebovicích 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 

informovat zástupce loterijní společnosti Lottovate Limited o udělení souhlasu dle bodu       

2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 17.07.2020 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_M 22 
Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje na projekt “Společenská místnost a vybavení odlehčovací služby 
Gajdošova 39” 
  
Usnesení číslo: 04335/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 02492/RM1822/37 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která by měla být 

uzavřena mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz    

a poskytovatelem Moravskoslezským krajem (28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692)  

na financování z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných         

v Moravskoslezském kraji na rok 2020 na projekt “Společenská místnost a vybavení 

odlehčovací služby Gajdošova 39” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 25.01.2021 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_M 23 
Návrh na dočasné snížení nájemného v rámci programu COVID - 
Nájemné 
  
Usnesení číslo: 04336/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
vyhovět žádostem o dočasné snížení výše nájemného/pachtovného za měsíce duben, květen        

a červen 2020 žadatelům uvedených v důvodové zprávě a příloze č. 2 předloženého materiálu,  

a to ve výši 50 % nájemného za rozhodné období 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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2) rozhodla 

  
nevyhovět žádostem o dočasné snížení výše nájemného dle důvodové zprávy a přílohy        

č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
uzavřít dohodu smluvních stran k nájemním/pachtovním smlouvám dle bodu 1) tohoto usnesení 

 

4) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru majetkového 

podepsal čestné prohlášení pronajímatele nestátního objektu za předpokladu splnění podmínek 

žadatelem dle Výzvy pro program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením 

onemocnění COVID-19 způsobného virem SARS-CoV-2, “COVID - Nájemné” 

  

 
RM_M 24 
Žádost o mimořádnou dotaci spolku Klub sportovního bruslení Modřany 
Praha, z.s. 
  
Usnesení číslo: 04337/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 20 tis. Kč spolku Klub sportovního bruslení Modřany 

Praha, z.s., IČO: 68379471, se sídlem Pekárkova 161/6, 143 00 Praha 4 - Modřany na realizaci 

projektu “Ostrava Speedskating Kriterium, Mistrovství ČR” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace 

mezi statutárním městem Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7103, ORJ 161 o 20 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 20 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 25 
Souhlasné stanovisko k žádosti o zápis změny ve školském rejstříku 
Základní školy speciální, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 
41/98 p.o., IČ: 601977, navýšení kapacity školy a navýšení kapacity 
oboru Základní školy speciální 79-010B/01 
  
Usnesení číslo: 04338/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
souhlasné stanovisko k žádosti o zápis změny ve školském rejstříku u Základní školy speciální, 

Ostrava - Slezská Ostrava, p.o., Těšínská 41/98, 710 00  Ostrava - Slezská Ostrava,           

IČO: 601977 - navýšení kapacity školy a navýšení kapacity oboru Základní školy speciální 

79-01-B/01 

  

 
RM_M 26 
Změna účelu environmentální akce “Den Země” 
  
Usnesení číslo: 04339/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně účelu neinvestičního příspěvku nekonané environmetální akce “Den Země” 

žadatelům:  Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace 

a Středisko volného času Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace. Náhradou je jiná 

environmetální akce uskutečněná do konce roku 2020 dle přílohy č. 1, č. 2 a důvodové zprávy 

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 27 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebnosti” v souvislosti          
se stavbou “Kanalizace Folvarek, II. etapa” 
  
Usnesení číslo: 04340/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek,      

II. etapa” mezi vlastníkem: 

 

Strnadel Zbyněk, XXXXXXX 

sídlo: Mitrovická 188/82, 724 00 Ostrava - Stará Bělá 

IČO: 62268406 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Kanalizace Folvarek,         

II. etapa” mezi vlastníkem: 

ZYKSAL s.r.o. 

sídlo: Mitrovická 188/82, 724 00 Ostrava - Stará Bělá 

IČO: 08341885 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 28 
Aktualizace Akčního plánu realizace cílů a opatření Strategického plánu 
města Ostravy pro sport 2017 - 2025 
  
Usnesení číslo: 04341/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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1) souhlasí 

  
s aktualizací Akčního plánu realizace cílů a opatření Strategického  plánu města Ostravy     

pro sport 2017 - 2025 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

  

 
RM_M 29 
Návrh na uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání s Ministerstvem 
vnitra za účelem uzavření rámcové smlouvy na poskytování 
softwarových produktů VMware 
  
Usnesení číslo: 04342/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání s Českou republikou - Ministerstvem vnitra       

se sídlem Praha 7, Holešovice, Nad Štolou 936/3, IČO: 00007064, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 30 
ITI ostravské aglomerace - úprava výzvy Nositele ITI č. 42 Technologie III 
  
Usnesení číslo: 04343/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 04145/RM1822/62 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s upravenou výzvou Nositele ITI č. 42 Technologie III dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

  
Magistrát města Ostravy - odbor strategického rozvoje 

oznámit úpravu výzvy Nositele ITI č. 42 Technologie III v místě obvyklým způsobem (vyvěšení 

na ÚD a webových stránkách itiostravsko.cz) 

  

 Vyřizuje: Ing. Václav Palička, T: 15.07.2020 

 vedoucí odboru strategického rozvoje 
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RM_M 31 
Souhlas s přijetím neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Ministerstva 
práce a sociálních věcí České republiky na rok 2020 vítězné obci           
v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“ pro projekt       
„Obec přátelská seniorům 2020 – městský obvod Slezská Ostrava“ 
  
Usnesení číslo: 04344/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 03308/RM1822/49 
  
Rada města 

 
1) souhlasí 

  
s přijetím neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí České 

republiky na rok 2020 vítězné obci v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“        

pro projekt „Obec přátelská seniorům 2020 – městský obvod Slezská Ostrava“, ve znění přílohy 

č. 1 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy 

  

2) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

jako nositele projektu o zabezpečení veškerých úkonů spojených s realizací projektu dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Richard Vereš, T: 05.02.2021 

 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 32 
Návrh na udělení souhlasu s prodejem přebytečné movité věci svěřené  
k hospodaření právnické osobě Ostravské muzeum, příspěvková 
organizace 
  
Usnesení číslo: 04345/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
1) uděluje 

  
předchozí souhlas s prodejem přebytečné svěřené movité věci ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, která byla předána k hospodaření právnické osobě Ostravské muzeum, příspěvková 

organizace, se sídlem se sídlem Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava, IČO: 00097594, 

v pořizovací hodnotě 648 424,- Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 
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RM_M 33 
Návrh na uzavření smluv o poskytování služeb outsourcingu IT Základní 
škole Ostrava, Gajdošova 9 a Základní škole Ostrava, Gen. Píky 13A        
a Dodatku č. 2 se Základní školou Ostrava, Nádražní 117 a společností 
OVANET a.s. 
  
Usnesení číslo: 04346/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
 
1) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o poskytování služeb outsourcingu informačních technologií 

organizaci Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace se sídlem      

Gajdošova 388/9, 702 00 Ostrava, IČO: 61989088 společností OVANET a.s. se sídlem Hájkova 

1100/13, 702 00 Ostrava Přívoz, IČO: 25857568, za cenu 2 043,- Kč bez DPH za měsíc dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření Smlouvy o poskytování služeb outsourcingu informačních technologií 

organizaci Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace se sídlem       

Gen. Píky 2975/13a, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 70933928 společností OVANET 

a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava Přívoz, IČO: 25857568, za cenu 2 043,- Kč   

bez DPH za měsíc dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb outsourcingu informačních 

technologií organizaci Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace se sídlem 

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00, IČO: 70933979 společností OVANET a.s. se sídlem 

Hájkova 1100/13, 70200 Ostrava Přívoz, IČO: 25857568, dle přílohy č. 3 předloženého 

materiálu 

  

RM_M 34 
Návrh na uzavření “Smluv o zřízení služebností” v souvislosti         
se stavbami uvedenými v rozpočtu statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04347/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce vodovodu 
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ul. Michálkovická a Petřvaldská” mezi vlastníkem: 

XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXX XXXX 

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX 

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXX XXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

“Rekonstrukce VO oblst Kafkova Nemocniční” mezi vlastníkem: 

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 

IČO: 69797111 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o zřízení služebnosti”  v souvislosti se stavbou “Rekonstrukce VO oblast 

Kramolišova” mezi vlastníkem: 

PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. 

Ostrava - Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 70262 

IČO: 47675977 

a 

oprávněným: 

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

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt “Výměna plynových 
kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP - MŠO 
Poděbradova 19” 
  
Usnesení číslo: 04348/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
50 
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k usnesení č. 07044/RM1418/100 
k usnesení č. 09147/RM1418/127 
k usnesení č. 0246/ZM1822/5 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se změnou rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 

od poskytovatele Ministerstva životního prostředí ČR, se sídlem Vršovická 1442/65,          

100 10,  Praha 10, IČO: 00164801 pro projekt “Výměna plynových kotlů ve vybraných 

školských zařízeních SMO, MOb MOaP - MŠO Poděbradova 19” dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu za podmínky souhlasu zastupitelstva města s podmínkami poskytnutí dotace 

uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu   

  

2) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyslovit souhlas s podmínkami poskytnutí dotace uvedených v novém Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace (Změna), které je součástí přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

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

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing Zuzana Ožanová, T: 31.03.2021 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
4) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing Zuzana Ožanová, T: 16.09.2020 

 starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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rada města 

Usnesení 

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

Strana 34/72  
 

RM_M 36 
Aktualizace Dohody o naplnění podmínek žádosti o úhradu nákladů 
spojených s realizací záměru ekologické revitalizace v rámci projektu 
“Rekonstrukce kanalizace ul. Hrušovská a U Parku” 
  
Usnesení číslo: 04349/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
38 

  
k usnesení č. 03900/RM1822/59 
  
Rada města 

  
1) mění 

  
své usnesení č. 03900/RM1822/59 ze dne 19. 5. 2020 v bodě 1) tak, že příloha č. 1 citovaného 

usnesení se nahrazuje v plném rozsahu novou přílohou, která tvoří přílohu č. 1 předloženého 

materiálu 

  

 
RM_M 37 
Návrh na souhlas s umístěním podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy,      
pro OVANET a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. 
  
Usnesení číslo: 04350/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích         

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 1095/4 - ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 1095/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1095/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1095/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1095/28 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1095/29 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1095/34 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1095/35 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1095/37 - ostatní plocha, jiná plocha 

v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, pro:  

  

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO:  258 57 568 
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v rámci stavby “Přeložení nadzemních tras Trasa A: Pavlovova x Svornosti” 

dle situačních výkresů dokumentace, které jsou přílohou č. 2/9 - 2/12 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

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

a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě k pozemkům: 

p. p. č. 1095/4 - ostatní plocha, silnice, 

p. p. č. 1095/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1095/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1095/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 

p. p. č. 1095/28 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1095/29 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1095/34 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1095/35 - ostatní plocha, jiná plocha, 

p. p. č. 1095/37 - ostatní plocha, jiná plocha 

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

OVANET a.s. 

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 258 57 568 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

3) souhlasí 

  
s umístěním podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku           

ve vlastnictví statutárního města Ostravy: 

p. p. č. 751/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pro:  

  

Vodafone Czech Republic a.s. 

se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO:  257 88 001 

v rámci stavby “UPC FTTS Ostrava, OSMAJ” 

dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 5/2 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. 751/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s budoucím oprávněným:  

  

Vodafone Czech Republic a.s. 
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se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO:  257 88 001 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 38 
Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Muglinov,  
obec Ostrava Návrh na záměr pronájmu části pozemků v k. ú. Poruba - 
sever, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04351/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

- část pozemku p. p. č. 414/29, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 32 m2 

- část pozemku p. p. č. 414/41, ost. plocha - zeleň, o výměře 145 m2 

oba v k. ú. Muglinov, obec Ostrava (ul. Betonářská), 

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 ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to: 

- část pozemku parc. č. 2030, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 4,03 m2 

- část pozemku parc. č. 2001/6, ost. plocha - jiná plocha, o výměře 627,47 m2 

- část pozemku parc. č. 2001/8, ost. plocha - jiná plocha, o výměře 1105,85 m2 

vše v k. ú. Poruba - sever, obec Ostrava (ul. Finanční x ul. Slavíkova), 

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

s tím, že si vyhrazuje právo pronajmout výše uvedené části pozemků jako celek, nebo 

kteroukoliv část pozemků jednotlivě, případně i více části pozemků, přičemž si vyhrazuje právo 

kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 39 
Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku ve vlastnictví 
SMO a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene pro společnost GasNet, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04352/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) souhlasí 

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

parc. č. 793/378 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Výškovice u Ostravy, 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 - Výškovice 1. etapa, 2. část” 

  

2) rozhodla 

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

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

parc. č. 793/378 - ostatní plocha, jiná plocha, 

v k. ú. Výškovice u Ostravy, 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 

  

 
RM_M 40 
Návrh na uzavření nájemních smluv k pozemkům v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04353/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření nájemní smlouvy k pozemku parc. č. 2070/36, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

11 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s XXXXXX XXXXXXXXXXXX, nar. XX XX XXXX, bytem XXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX, 

za účelem užívání pozemku zastavěného garáží k umístění a užívání garáže 
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za nájemné ve výši 45,- Kč/m2/rok, tj. 495,- Kč/rok, na dobu neurčitou, 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o uzavření nájemní smlouvy k pozemku parc. č. 2070/45, zastavěná plocha a nádvoří             

o výměře  8 m2 
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s XXXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXX XX XXXX, bytem XXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX, 

za účelem užívání pozemku zastavěného garáží k umístění a užívání garáže 

za nájemné ve výši 45,- Kč/m2/rok, tj. 360,- Kč/rok, na dobu neurčitou, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

3) rozhodla 

  
o uzavření nájemní smlouvy k pozemku parc. č. 2070/54, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

11 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s XXXXXXX XXXXXXX, nar. XXX XX XXXX, bytem XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX, 

za účelem užívání pozemku zastavěného garáží k umístění a užívání garáže 

za nájemné ve výši 45,- Kč/m2/rok, tj. 495,- Kč/rok, na dobu neurčitou, 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
o uzavření nájemní smlouvy k pozemku parc. č. 2641/57, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

21 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s Ing. arch. XXXXXX XXXXXXXXX, nar. XXX XX XXXX, bytem XXXXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX 

za účelem užívání pozemku zastavěného garáží k umístění a užívání garáže 

za nájemné ve výši 45,- Kč/m2/rok, tj. 945,- Kč/rok, na dobu neurčitou, 

dle přílohy č. 8 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o uzavření nájemní smlouvy k pozemku parc. č. 2641/66, zastavěná plocha a nádvoří             

o výměře 20 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s XXXXXXX XXXXXXXXXX, nar. XXX XX XXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXX, 
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za účelem užívání pozemku zastavěného garáží k umístění a užívání garáže 

za nájemné ve výši 45,- Kč/m2/rok, tj. 900,- Kč/rok, na dobu neurčitou, 

dle přílohy č. 10 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
o uzavření nájemní smlouvy k pozemku parc. č. 4119/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře  

18 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

s XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XXX XXXX, bytem XXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX, 

za účelem užívání pozemku zastavěného garáží k umístění a užívání garáže 

za nájemné ve výši 45,- Kč/m2/rok, tj. 810,- Kč/rok, na dobu neurčitou, 

dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

 
RM_M 41 
Smlouva na rozvoj a podporu programového vybavení EvAgend 
  
Usnesení číslo: 04354/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy na rozvoj a podporu programového vybavení EvAgend se společností 

OVANET a.s. se sídlem: Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 25857568 dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 42 
Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 
  
Usnesení číslo: 04355/RM1822/64 

(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 pozemku parc. č. 2291/1 v k. ú. Krásné Pole, pro městský obvod Krásné Pole, 

• nabytí nemovitostí (staveb garáží) a pozemků v lokalitě ul. Skautská, Hlavní třída,       

Nad Porubkou a Slavíkova v k. ú. Poruba-Sever a k. ú. Poruba (dle přílohy usnesení č. 1           

a č. 2 MOb Poruba), pro městský obvod Poruba, 
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• nabytí vlastnických práv k pozemku parc. č. 839/1 v k. ú. Proskovice a nabytí části 

komunikace ul. Jarkovské umístěné na předmětném pozemku, pro městský obvod 

Proskovice, 

• nabytí pozemku parc. č. 530 v k. ú. Heřmanice, pro městský obvod Slezská Ostrava, 

• uzavření darovací smlouvy za účelem nabytí dvou autobusových přístřešků umístěných  

na částech pozemku parc. č. 3079/1 v k. ú. Svinov, pro městský obvod Svinov, 

• nabytí stavby garáže na pozemku parc. č. 224/5 v k. ú. Vítkovice, pro městský obvod 

Vítkovice 

  

 
RM_M 43 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku v k. ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04356/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

 1) rozhodla 

  
na straně půjčitele o uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 50/3 - ostatní plocha, 

jiná plocha v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

s vypůjčitelem Martinem Sedláčkem 

se sídlem: 735 32 Rychvald, Husitská 458 

IČO: 08163740 

za účelem využití výlučně k uspořádání půldenní hudební akce pro cca 150 osob 

na dobu určitou, a to ve dne 18. 7. 2020 od 12:00 do 22:00 hodin 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s úpravou 

 
RM_M 44 
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v rámci stavby “Rekonstrukce 
objektu Husova 7” 
  
Usnesení číslo: 04357/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít Dodatek č. 2 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 
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RM_M 45 
Návrh na vydání platebního rozkazu 
  
Usnesení číslo: 04358/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o podání návrhu na vydání platebního rozkazu proti Marcele Joové, sídlem 289 25, Zbožíčko 15, 

IČO: 87867095, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 

RM_M 46 
Návrh na uzavření smlouvy o dílo na následnou péči o vysazenou zeleň 
v rámci projektu “Revitalizace městské zeleně” 
  
Usnesení číslo: 04359/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o dílo na následnou péči o vysazenou zeleň v rámci projektu “Revitalizace 

městské zeleně” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to v režimu in-house se společností 

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se sídlem Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava, 

IČO: 25816977, a to za cenu nejvýše přípustnou 782.936 Kč bez DPH 

  

 
RM_M 47 
Přijetí státní účelové dotace na neinvestiční projekty v rámci Programu 
prevence kriminality na místní úrovni 2020 
  
Usnesení číslo: 04360/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
86 

  
k usnesení č. 03148/RM1822/46 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o přijetí dotace ve výši 1.039.893 Kč na neinvestiční projekty: 

1. Ostrava – Asistent prevence kriminality 2020 – 2022 

2. Ostrava – Značení syntetickou DNA 2020 
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v rámci  Programu prevence kriminality na místní úrovni 2020 od poskytovatele 

Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, 170 34 Praha 7,  IČO: 00007064 dle podmínek viz 

příloha č. 1 - 4 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
financování neinvestičních projektů v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 

2020: 

1) Ostrava – Asistent prevence kriminality 2020 – 2022 

financování z dotace ve výši 995 893 Kč, spolufinancování ve výši 242 tis. Kč, 

celkem 1 237 893 000 Kč 

2) Ostrava – Značení syntetickou DNA 2020 

financování z dotace ve výši 44 tis. Kč, spolufinancování ve výši 6 tis. Kč, 

celkem 50 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

- zvyšují     

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR     

pol. 4116, ÚZ 14032, ORJ 120, org. 704      o  996 tis. Kč 

pol. 4116, ÚZ 14032, ORJ 120, org. 708      o    44 tis. Kč 

     

- snižují     

běžné výdaje v ORJ 180     

na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7119                      o   248 tis. Kč 

     

- zvyšují     

běžné výdaje v ORJ 270     

na § 4349, pol. 5011, ÚZ 14032, org. 704    o  723 tis. Kč 

                  pol. 5011, ÚZ 7119, org. 704      o  134 tis. Kč 

                  pol. 5021, ÚZ 14032, org. 704    o    28 tis. Kč 

                  pol. 5021, ÚZ 7119, org. 704      o    32 tis. Kč 

                  pol. 5031, ÚZ 14032, org. 704    o  180 tis. Kč 

                  pol. 5031, ÚZ 7119, org. 704      o    34 tis. Kč 

                  pol. 5032, ÚZ 14032, org. 704    o    65 tis. Kč 

                  pol. 5032, ÚZ 7119, org. 704      o    12 tis. Kč 

                  pol. 5134, ÚZ 7119, org. 704      o    30 tis. Kč 

                  pol. 5139, ÚZ 14032, org. 708    o    42 tis. Kč 

                  pol. 5194, ÚZ 14032, org. 708    o      2 tis. Kč 

                  pol. 5194, ÚZ 7119, org. 708      o       6 tis. Kč 
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4) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy - odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 31.01.2021 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 48 
Zahájení přípravy a podání žádostí o poskytnutí podpory                   
z Integrovaného regionálního operačního programu 78. výzvy IROP        
pro projekt „IROP 2020 - 2023 Zlepšení kvality bydlení v Mariánských 
Horách a Hulvákách“ 
  
Usnesení číslo: 04361/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy projektu a s podáním žádosti o dotaci v rámci projektu „IROP 2020 - 2023 

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách“ pro bytový dům                      

na ul. Knüpferova 3 a 4 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 78. výzvy 

IROP, specifický cíl 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení 

  

2) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a předložením 

žádosti o dotaci a všech jejích příloh dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami 

Integrovaného regionálního operačního programu 78. výzvy IROP, specifický cíl 2.5: Snížení 

energetické náročnosti v sektoru bydlení“, za předpokladu, že rada městského obvodu rozhodne 

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

  

 Vyřizuje: Mgr. Patrik Hujdus, T: 31.07.2020 

 starosta městského obvodu 
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RM_M 49 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,        
IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04362/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,         

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

výši 50.999,00 Kč (příloha č. 1 předloženého materiálu) 

  

2) ukládá 

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

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 17.07.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 50 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 
příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 
712 00 Ostrava - Muglinov 
  
Usnesení číslo: 04363/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

do vlastnictví právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119,            

712 00 Ostrava - Muglinov, ve výši 8.678,00 Kč (dle přílohy č. 1 předloženého materiálu) 
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2) ukládá 

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

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 17.07.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 51 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková 
organizace, IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - 
Mariánské Hory 
  
Usnesení číslo: 04364/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
41 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

daru do vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, 

příspěvková organizace, IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - 

Mariánské Hory, ve výši 455.000,00 Kč (dle přílohy č. 1 předloženého materiálu) 

  

2) ukládá 

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

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, T: 17.07.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 52 
Dodatek č. 1 smlouvy 3156/2018/IT na dodávku programového vybavení 
pro ověřování a podepisování dokumentů v rámci elektronické spisové 
služby 
  
Usnesení číslo: 04365/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
83 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na dodávku programového vybavení a poskytování služeb 

technické podpory provozu evid. č. 3156/2018/IT ze dne 3.10.2018 se společností ICZ a.s.     

se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 25145444 a se společností 

OVANET a.s. se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 25857568, dle přílohy  

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 53 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 04366/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 10 000 tis. Kč městskému obvodu Polanka 

nad Odrou, a to 

a) ve výši 8 818 tis. Kč na spolufinancování akce Stavební úpravy stávajícího objektu a jeho 

přestavba na bytový dům s pečovatelskými byty v Ostravě-Polance 

b) ve výši 1 182 tis. Kč na předfinancování a spolufinancování akce Stavební úpravy bytového 

domu č.p. 545 v Polance nad Odrou 

  

2) rozhodla 

  
o poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 10 000 tis. Kč městskému obvodu Petřkovice, 

a to 

a) ve výši 7 000 tis. Kč na akci Protipovodňová opatření - oprava opěrných zídek a opěrných 

břehů Ludgeřovického potoka 

b) ve výši 3 000 tis. Kč na spolufinancování akce Rekonstrukce Kulturního domu v Petřkovicích 

  

3) schvaluje 

  
úpravu závazného ukazatele - snížení neinvestičního příspěvku společnosti Městský ateliér 

prostorového plánování, p.o. o 3 000 tis. Kč dle bodu D.1. důvodové zprávy předložného 

materiálu 

  

4) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů organizace Městský ateliér prostorového plánování a architektury, 

p.o. dle bodu C.6. důvodové zprávy předloženého materiálu, a to 
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- snížení neinvestičního příspěvku o 743 tis. Kč 

- zvýšení investičního příspěvku o 743 tis. Kč 

  

5) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

(A.2.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 107117015 o 19 tis. Kč 

                                                ÚZ 107517016 o 331 tis. Kč 

- ostatní investiční přijaté transfery ze SR 

(A.2.) na ORJ 120, pol. 4216, ÚZ 107117968 o 1 756 tis. Kč 

                                                ÚZ 107517969 o 29 855 tis. Kč 

- neinvestiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4122, ÚZ 201, ORJ 120 o 2 573 tis. Kč (A.1.) 

na pol. 4122, ÚZ 332, ORJ 120 o 40 tis. Kč (A.3.) 

na pol. 4122, ÚZ 201, ORJ 120 o 1 000 tis. Kč (A.4.) 

- investiční přijaté transfery od krajů 

na pol. 4222, ÚZ 201, ORJ 120 o 500 tis. Kč (A.4.) 

- přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 

na § 3745, pol. 3121, ÚZ 190, ORJ 190, org. 5045 o 1 000 tis. Kč (A.5.) 

- příjmy z podílů na zisku a dividend 

na § 6310, pol. 2142, ORJ 120 o 34 384 tis. Kč (C.2.) 

- nedaňové příjmy 

na § 3522, pol. 2229, ÚZ 1070, ORJ 170, org. 4241 o 3 461 tis. Kč (C.5.) 

- běžné výdaje 

na § 5599, pol. 5162, ÚZ 201, ORJ 133 o 2 573 tis. Kč (A.1.) 

(C.1.) na ORJ 230, § 2310, pol. 5169 o 200 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 5171 o 2 800 tis. Kč 

                               § 3319, pol. 5169, ÚZ 92, org. 8234 o 80 tis. Kč  

na § 4349, pol. 5021, ÚZ 7109, ORJ 135 o 22 tis. Kč (C.3.) 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 221 o 19 tis. Kč (C.8.) 

(C.9.) na ORJ 137, § 3639, pol. 5362, org. 3102 o 3 tis. Kč 

                                            pol. 5192, org. 3102 o 2 tis. Kč 

(C.12.) na ORJ 100, § 2212, pol. 5171, ÚZ 93, ORJ 100 o 435 tis. Kč 

                                                               ÚZ 91252, ORJ 100 o 17 090 tis. Kč 

- kapitálové výdaje 

na § 3745, pol. 6121, ÚZ 190, ORJ 230, org. 5045 o 1 000 tis. Kč (A.5.) 
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(C.1.) na ORJ 230, § 3631, pol. 6121, org. 4356 o 4 430 tis. Kč 

                                                             org. 4365 o 2 715 tis. Kč 

                                                             org. 4366 o 510 tis. Kč 

                                                             org. 4367 o 415 tis. Kč 

                               § 2212, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3272 o 198 tis. Kč 

                               § 4357, pol. 6121, ÚZ 107517969, org. 6049 o 8 500 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107117968, org. 6049 o 500 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107100000, org. 6049 o 1 000 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 857 o 545 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7319 o 365 tis. Kč 

                                                             org. 7319 o 1 635 tis. Kč 

                                                             org. 7332 o 2 700 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, org. 4357 o 200 tis. Kč 

(C.2.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, ÚZ 2142, org. 7295 o 8 000 tis. Kč 

                                                                             org. 7362 o 14 000 tis. Kč 

                                                                             org. 7316 o 4 700 tis. Kč 

                                                                             org. 7091 o 1 684 tis. Kč 

                                                                             org. 7257 o 3 000 tis. Kč 

                                                                             org. 7356 o 3 000 tis. Kč 

na § 3419, pol. 6111, ORJ 161 o 117 tis. Kč (C.4.) 

na § 3599, pol. 6909, ÚZ 1070, ORJ 170 o 3 461 tis. Kč (C.5.) 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 3102 o 185 tis. Kč (C.7.) 

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 3102 o 4 tis. Kč (C.9.) 

- neinvestiční transfery 

(A.2.) na ORJ 170, § 3522, pol. 5336, ÚZ 107117015, org. 4241 o 19 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107517016, org. 4241 o 331 tis. Kč 

na § 3233, pol. 5336, ÚZ 332, ORJ 140, org. 84 o 40 tis. Kč (A.3.) 

na § 3741, pol. 5336, ÚZ 201, ORJ 300, org. 4270 o 1 000 tis. Kč (A.4.) 

- investiční transfery 

(A.2.) na ORJ 170, § 3522, pol. 6356, ÚZ 107117968, org. 4241 o 1 756 tis. Kč 

                                                             ÚZ 107517969, org. 4241 o 29 855 tis. Kč 

na § 3636, pol. 6351, ORJ 300, org. 87 o 743 tis. Kč (C.6.) 

na § 3741, pol. 6356, ÚZ 201, ORJ 300, org. 4270 o 500 tis. Kč (A.4.) 

- investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 6363, ÚZ 3500, ORJ 120, org. 620 o  10 000 tis. Kč (C.10.) 

                                                                   org. 611 o 2 594 tis. Kč (C.11.) 

- neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 93, ORJ 120, org. 511 o 7 406 tis. Kč (C.11.)                              

z v y š u j e 

- financování 

na pol. 8115, ÚZ 6330, ORJ 120 o 16 820 tis. Kč (E.1.) 
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- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 16 820 tis. Kč (E.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3745, pol. 5169, ÚZ 1030, ORJ 300 o 27 tis. Kč (B.1.) 

na § 4349, pol. 5169, ÚZ 7109, ORJ 180 o 22 tis. Kč (C.3.) 

na § 3419, pol. 5169, ORJ 161 o 117 tis. Kč (C.4.) 

na § 3319, pol. 5169, ORJ 221 o 19 tis. Kč (C.8.) 

na § 2212, pol. 5171, ORJ 100 o 17 525 tis. Kč (C.12.) 

 

- kapitálové výdaje 

(C.1.) na ORJ 230, § 6409, pol. 6901 o 8 070 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3226 o 198 tis. Kč 

                                § 3699, pol. 6121, org. 8216 o 10 000 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7095 o 3 545 tis. Kč 

                               § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3226 o 80 tis. Kč 

                               § 2310, pol. 6121, org. 7095 o 2 755 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 7201 o 225 tis. Kč 

                                                             org. 7233 o 400 tis. Kč 

                                                             org. 7234 o 500 tis. Kč 

                                                             org. 7342 o 480 tis. Kč 

                                                             org. 7402 o 200 tis. Kč 

                                                             ÚZ 95, org. 7392 o 140 tis. Kč 

                               § 3631, pol. 6121, ÚZ 95, org. 4098 o 200 tis. Kč 

na § 3639, pol. 6121, ORJ 137, org. 8323 o 185 tis. Kč (C.7.) 

na § 6409, pol. 6901, ORJ 230 o 9 tis. Kč (C.9.) 

na § 6409, pol. 6901, ORJ 230 o 10 000 tis. Kč (C.10.) 

                                                  o 10 000 tis. Kč (C.11.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3636, pol. 5331, ORJ 300, org. 87 o 743 tis. Kč (C.6.)                               

s n i ž u j e 

- financování 

na pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 o 27 tis. Kč (B.1.) 

Městský obvod Polanka nad Odrou (C. 10.) 

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

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, org. 620 o 8 818 tis. Kč 

                  pol. 4251, ÚZ 3500, org. 620 o 1 182 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 20xxxxx000000 o 8 818 tis. Kč 

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxxx, org. 20xxxxx000000 o 1 182 tis. Kč 
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Městský obvod Petřkovice (C.11.) 

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

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 3500, org. 611 o 2 594 tis. Kč 

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

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 93 org. 511 o 7 406 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci Protipovodňová opatření - oprava opěrných zídek a opěrných břehů 

Ludgeřovického potoka 

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 7 000 tis. Kč 

- zvýší běžné výdaje na akci Rekonstrukce Kulturního domu 

na § 3392, pol. 5xxx, ÚZ 93, org. 11xxxx6000000 o 406 tis. Kč 

- zvýší kapitálové výdaje na akci Rekonstrukce Kulturního domu 

na § 3392, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 11xxxx6000000 o 2 594 tis. Kč 

  

6) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 54 
Uzavření partnerské smlouvy bez finančního příspěvku mezi statutárním 
městem Ostrava a Rodinným a komunitním centrem Chaloupka z. s. 
  
Usnesení číslo: 04367/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
91 

  
k usnesení č. 03045/RM1822/44 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
uzavření partnerské smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a Rodinným a komunitním 

centrem Chaloupka z. s. v rámci projektu “Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně 

vyloučené lokality v Ostravě” dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 55 
Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálním území obce 
Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 
  
Usnesení číslo: 04368/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
84 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 792/20 - 

ostatní plocha, k.ú. Radvanice, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby “Vodovodní 

přípojka Radvanice” na pozemku parc.č. 790/87 - zahrada, k.ú. Radvanice, obec Ostrava pro 

žadatele stavby: XXXXXXX XXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXX 

XXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

b) jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek parc.č. 1127/1 - 

ostatní komunikace, k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava) s umístěním a realizací stavby 

“Rekonstrukce RD Žákovská 26, Ostrava-Hulváky” na pozemku parc.č. 304/2 - zastavěná 

plocha a nádvoří, k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava pro žadatele stavby: XXXX XXX 

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, na základě 

plné moci investora: XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, dle přílohy č.2 předloženého materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení příslušných souhlasů se stavbami dle bodu 1) tohoto usnesení a s tím spojené 

veškeré úkony 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 28.07.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu souhlasů se stavbami dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 28.07.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 56 
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: 04369/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

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

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

- parc. č. 200/12, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 31,50 m2 

- parc. č. 200/8, ost. plocha - ost. komunikace, o celkové výměře 383,50 m2, a to část označenou 

v situačním výkresu jako ”A” o výměře 76 m2, část označenou v situačním výkresu jako “B”    

o výměře 50 m2, část označenou v situačním výkresu jako “C” o výměře 13 m2, část označenou  

v situačním výkresu jako “D” o výměře 20,50 m2, část označenou v situačním výkresu jako “G” 

o výměře 1,00 m2, část označenou v situačním výkresu jako “I” o výměře 144 m2, část označenou 

v situačním výkresu jako “J” o výměře 35 m2, část označenou v situačním snímku jako “K”       

o výměře 24 m2 a část označenou v situačním výkresu jako “L” o výměře 20 m2, všechny v k. ú. 

Hrabová, obec Ostrava, dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou č. 1/1, č. 1/2 a č. 1/3 

předloženého materiálu s tím, že si vyhrazuje právo pronajmout shora uvedené části pozemků 

jako celek, nebo kteroukoliv část pozemků jednotlivě, případně i více části pozemků, přičemž si 

vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

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

parc. č. 253/4, ost. plocha - ost. komunikace, o výměře 48 m2, v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, 

obec Ostrava (ul. Frýdecká), 

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

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy      
o dílo a smlouvy příkazní na zpracování projektové dokumentace, výkon 
inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP a autorský dozor 
  
Usnesení číslo: 04370/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon koordinátora BOZP a autorský dozor  

k akci ”Rozšíření ul. Karla Svobody před Křižovatkou s ul. Vlnitá” se zhotovitelem 

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

za cenu nejvýše přípustnou 288.000,00 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 2 
Výměna řídicího systému domovní předávací stanice Nové radnice  
blok F 
  
Usnesení číslo: 04371/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výměnu řídícího systému domovní předávací 

stanice pro blok F Nové radnice firmě STING ENERGO, spol. s.r.o., se sídlem Opletalova 

608/2, Havířov- Šumbark IČO: 25351508, a to za cenu nejvýše přípustnou ve výši 148 412,- Kč 

bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 30.07.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
RM_VZ 3 
Odstranění neshod z inspekční prohlídky - hydraulický autovýtah 5t, 
nainstalovaný v pavilonu A výstaviště na Černé louce 3235, Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04372/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na odstranění neshod z inspekční prohlídky 

hydraulického autovýtahu 5t nainstalovaného v pavilona A výstaviště na Černé louce firmě 

OTIS a.s, se sídlem J. Opletala 3506/45, Břeclav 690 02, IČO: 42324254, a to za cenu nejvýše 

přípustnou ve výši 142 710,- Kč bez DPH 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 30.07.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
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RM_VZ 4 
Veřejná zakázka “Stavby veřejného osvětlení II (PD+IČ+AD)”,        
poř. č. 098/2020 
  
Usnesení číslo: 04373/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

 

zakázky  ”Stavby veřejného osvětlení II (PD+IČ+AD)”, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

s úpravou 

  

2) jmenuje 

  
hodnotící komisi ve složení 

členové: 

1. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora 

2. Mgr. Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora 

3. Ing. Jan Šrámek - odbor investiční 

4. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek 

5. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

náhradníci: 

1. Ing. František Kolařík - člen ZM 

2. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora 

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

4. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných zakázek 

5. Mgr. Vladimír Plutko - odbor legislativní a právní 

  

3) ukládá 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 

zabezpečit veškeré potřebné úkony této veřejné zakázky 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.11.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 
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4) zmocňuje 

  
vedoucí odboru veřejných zakázek 

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

a rozhodnutí o námitkách 

  

 Vyřizuje: Ing. Eva Seborská, T: 30.11.2020 

 vedoucí odboru veřejných zakázek 

  
 

RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Oprava vodovodu na ul. K Hájku”, poř. č. 090/2020 
  
Usnesení číslo: 04374/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

 

 1) rozhodla 

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

“Oprava litinového vodovodu DN 80 a DN 100 na ul. K Hájku” v městském obvodu Plesná     

v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

se sídlem: Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava 

IČO: 45193673 

za cenu nejvýše přípustnou 1 824 724,83 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 6 
Vybudování nové přípojky vody do objektu bývalé sběrny              
na ul. Na Jízdárně bez č.p. na parc.č. 2976 v k.ú. Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04375/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 

28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45 193 673 na vybudování vodovodní 

přípojky za cenu nejvýše přípustnou 287 500,-Kč bez DPH 
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3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 31.07.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 7 
Veřejná zakázka „Nákup kancelářského papíru pro resort statutárního 
města Ostravy - 2020 - 2022“ poř. č. 72/2020 
  
Usnesení číslo: 04376/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 03782/RM1822/57 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu, o výběru 

dodavatele a uzavření rámcové dohody na dodávky kancelářského papíru, 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 s účastníkem: 

SMERO, spol. s r.o. 

IČO: 255 27 886 

se sídlem: Odbojářů 695, 664 61 Rajhrad 

za nejvýše přípustné jednotkové ceny bez DPH předložené účastníkem v elektronické aukci 

  

 
RM_VZ 8 
Servis klimatizačních zařízení Nové radnice 
  
Usnesení číslo: 04377/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a vystavení objednávky na servis klimatizačních 

zařízení Nové radnice v roce 2020 za cenu nejvýše přípustnou 268.255,- Kč bez DPH zhotoviteli 

MORYS s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava, IČO 42864771 
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2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 21.07.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 9 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy       
o dílo a smlouvy příkazní “Rekonstrukce VO oblast DK Poklad - PD, IČ, 
AD” 
  
Usnesení číslo: 04378/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
 
1) rozhodla 

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

na zajištění projektových dokumentací, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru           

pro připravovanou stavbu “Rekonstrukce VO oblast DK Poklad” v městském obvodu Poruba,  

za cenu nejvýše přípustnou 220 000,- Kč bez DPH se společností PTD Muchová, s.r.o.,     

IČO: 27767931, se sídlem Olešní 313/14, 712 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu  

  

 
RM_VZ 10 
VZMR dodávka systému HPE Synergy 1200 a dalších komponentů      
od společnosti Com-Sys TRADE spol. s r.o. 
  
Usnesení číslo: 04379/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Kupní smlouvy se společností Com-Sys 

TRADE spol. s r.o. se sídlem: Jagellonská 2427/19, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO: 16188781 

za cenu nejvýše přípustnou 978 500,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Ozelenění tramvajové trati na ulici Dr. Martínka II”,  
poř. č. 32/2020 
  
Usnesení číslo: 04380/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 03784/RM1822/57 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

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

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

dodávek, prací a služeb nezbytných k realizaci suchomilného vegetačního krytu na těleso 

dvoukolejné tramvajové trati na ulici Dr. Martínka v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava s účastníkem 

pod poř. č. 2: 

ARBOR MORAVIA s.r.o. 

se sídlem: Slavíkova 6142/18d, Poruba, 708 00 Ostrava 

IČO: 25383035 

za cenu nejvýše přípustnou 7 588 950,- Kč bez DPH 

  

 
RM_M 57 
Odpor proti platebnímu rozkazu 
  
Usnesení číslo: 04381/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o podání odporu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, a to proti platebnímu rozkazu         

č. j. 17 C 213/2020 - 27, vydanému Okresním soudem v Ostravě dne 26.6.2020  

  

2) rozhodla 

  
o úhradě bezdůvodného obohacení za období od 12.12.2018 do 12.7.2020 ve výši 12 476,66 Kč 

panu XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XX XXXXX XXXXX XXX 

XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX , z důvodů dle důvodové 

zprávy předloženého materiálu 
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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 59/72  
 

RM_M 58 
Informace pro příspěvkové organizace zřízené SMO 
  
Usnesení číslo: 04382/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
zaslat příspěvkovým organizacím zřízeným Statutárním městem Ostrava sdělení ve znění     

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu k jeho posouzení a jejich rozhodnutí o dalším postupu   

v dané záležitosti 

  

 
RM_M 59 
Návrh na prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - Firemní 
školka města Ostravy, příspěvková organizace 
  
Usnesení číslo: 04383/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o prominutí odvodu ve výši 2 847,00 Kč za porušení rozpočtové kázně organizaci Firemní 

školka města Ostravy, příspěvková organizace, IČO: 71294155, se sídlem Prokešovo náměstí 

1803/8, 70200 Moravská Ostrava dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

 
RM_M 60 
Prohlášení statutárního města Ostravy k podání nové žádosti            
k posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) pro objekt SO.03 Hala 3 
  
Usnesení číslo: 04384/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
38 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
prohlášení statutárního města Ostravy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 61 
Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 1 a uzavření 
nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 v domě na ul. Horní 3033/102, 
Ostrava-Bělský Les 
  
Usnesení číslo: 04385/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít dohodu o skončení nájmu bytu zvláštního určení bezbariérového 

charakteru č. 1 o velikosti 1+kk umístěného v 1. nadzemním podlaží bytového domu č.p. 3033, 

který je součástí pozemku parc. č. 126/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Dubina u Ostravy, 

obec Ostrava, na ul. Horní č.or. 102, Ostrava-Bělský Les, s nájemcem 

XXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX, 

k datu 3. 8. 2020, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu zvláštního určení 

bezbariérového charakteru č. 3 o velikosti 1+3 umístěného v 1. nadzemním podlaží bytového 

domu č.p. 3033, který je součástí pozemku parc. č. 126/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. 

Dubina u Ostravy, obec Ostrava, s žadatelem 

XXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXXX trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX, 

na dobu určitou od 4. 8. 2020 do 3. 8. 2021, 

s výší nájemného 5.107,- Kč/měsíc plus zálohy na služby s nájmem spojené, 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 62 
Žádost o mimořádnou dotaci společnosti Geometry Prague, s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04386/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

  
o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 10 tis. Kč společnosti Geometry Prague, s.r.o.,         

IČO: 25716964, se sídlem Přívozní 1064/2a, Holešovice, 170 00 Praha 7 na realizaci projektu 

“RunTour Ostrava 2020” dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu                

a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí mimořádné dotace mezi statutárním městem 

Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

snižují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7103, ORJ 161 o 10 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery 

na § 3419, pol. 5213, ORJ 161 o 10 tis. Kč 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 63 
Návrh na souhlas vlastníka pozemku s umístěním stavby v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, se společností Černá louka s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04387/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
v souladu s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s umístěním staveb a inženýrských objektů do 

pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostrava, parc. č. 86/1 - ostatní plocha, zeleň, parc. č. 

86/2 - ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 86/9 - ostatní plocha, jiná plocha,   parc. č. 86/10 

ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 3741 - ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava 
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rada města 
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pro: 

Černá louka s.r.o. 

se sídlem: Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 268 79 280 

v rámci realizace stavby „ČERNÁ LOUKA – VSTUPNÍ A ZÁPADNÍ ČÁST V K. Ú. 

MORAVSKÁ OSTRAVA“ 

  

 
RM_M 64 
Návrh na skončení nájmu bytu č. 3 v domě na ul. Pobialova 875/8, 
Ostrava-Moravská Ostrava, dohodou. Zpětvzetí výpovědi a skončení 
nájmu prostoru sloužícího k podnikání v objektu Vojanova 1a) 
Ostrava-Moravská Ostrava, dohodou 
  
Usnesení číslo: 04388/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dohody o skončení nájmu služebního bytu č. 3 o velikosti 1+1 

umístěného ve 2. sníženém nadzemním podlaží bytového domu č. p. 875, který je součástí 

pozemku parc. č. 328, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, na ul. Pobialova č. or. 8, 

Ostrava-Moravská Ostrava, s nájemcem 

JXXXX KXXXXXX, rok narození XXXX, trvale bytem XXXXXXXXX XXXXXX, 

k datu 31. 7. 2020, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o zpětvzetí výpovědi z nájemního vztahu založeného “Smlouvou        

o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 9. 5. 2016”, jejímž předmětem je pronájem 

prostoru sloužícího k podnikání o výměře 18,4 m2, včetně společných prostor, umístěného v 1. 

NP budovy č.p. 3127, objekt občanského vybavení, která stojí na pozemku parc. č. 192/2,          

parc. č. 192/8, parc. č. 192/9, parc. č. 192/3, parc. č 192/6 a parc. č. 192/7 v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, doručené nájemci 

Pekařství BOČEK Krmelín s.r.o., IČO: 294 57 572, se sídlem Brušperská 78, 739 24 Krmelín, 

formou datové zprávy dne 19. 5. 2020 
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3) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o uzavření dohody o skončení nájmu prostoru sloužícího podnikání         

o výměře 18,4 m2 včetně společných prostor, umístěného v 1. NP budovy č.p. 3127, objekt 

občanského vybavení, která stojí na pozemku parc. č. 192/2, parc. č. 192/8, parc. č. 192/9,         

parc. č. 192/3, parc. č. 192/6 a parc. č. 192/7 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s nájemcem 

Pekařství BOČEK Krmelín s.r.o., IČO: 294 57 572, se sídlem Brušperská 78, 739 24 Krmelín, 

k datu 31. 7. 2020, 

dle přílohy č. 7 předloženého materiálu. 

  

 
RM_M 65 
Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě 1106/2020/OI/VZ 
“Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek” 
  
Usnesení číslo: 04389/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 1106/2020/OI/VZ, jejímž předmětem           

je “Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek”, a to se společností Zlínstav a.s., se sídlem 

Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 283 15 669, dle přílohy č.1 předloženého materiálu,           

a to z důvodů dle důvodové zprávy předloženého materiálu, kdy nová cena díla bude činit 

maximálně 171 402 550,32 Kč bez DPH 

  

 
RM_M 66 
Návrh na uzavření Dohody o financování oprav Centra bezpečné jízdy, 
na ul. Palackého 1114, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, 
provozovaného sdružením OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! 
  
Usnesení číslo: 04390/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dohody o financování oprav Centra bezpečné jízdy mezi Statutárním městem 

Ostrava a sdružením OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!, se sídlem Palackého 1114, 

Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 72557630, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 67 
Uzavření smlouvy o dílo na „Opravy technologií 2020 - Opravy Centra 
bezpečné jízdy zájmového sdružení právnických osob OSTRAVA 
BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! 
  
Usnesení číslo: 04391/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o dílo v režimu „in – house“ na poskytnutí dodávek, prací a služeb 

nezbytných k provedení Opravy technologií 2020 - Opravy centra bezpečné jízdy zájmového 

sdružení právnických osob OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!, a to se společností 

Ostravské komunikace a.s., za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 4.975.276,- Kč vč. DPH 

  

 
RM_M 68 
Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě č. 2421/2019/HS na dodávky 
kancelářských potřeb 
  
Usnesení číslo: 04392/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové dohodě č. 2421/2019/HS ze dne 06. 08. 2019, přílohy č. 1 

předloženého materiálu, na dodávky kancelářských potřeb pro statutární město Ostravu, městské 

obvody a právnické osoby založené či zřízené statutárním městem Ostravou, dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu se společností: 

ASTRA kancelářské potřeby s.r.o. 

IČO: 277 91 661 

se sídlem: Kosmonautů 670/68, 734 01 Karviná 

  

 
RM_M 69 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Janáčkovy 
filharmonie Ostrava, p.o., IČO: 00373222 
  
Usnesení číslo: 04393/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

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

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

daru do vlastnictví Janáčkovy filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem        

28. října 124, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 00373222, a o vystavení 

předchozího souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 70 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví organizace 
PLATO Ostrava, p.o., IČO: 71294538 
  
Usnesení číslo: 04394/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
42 

  
Rada města 

  
 
1) rozhodla 

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

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

do vlastnictví organizace PLATO Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem         

Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO 71294538, a o vystavení předchozího souhlasu 

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

  

 
RM_M 71 
Návrh na záměr města vypůjčit nebytové prostory v k.ú. Přívoz     
(areál Wattova) 
  
Usnesení číslo: 04395/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města vypůjčit nebytové prostory, a to: 

• místnost č. 109 o výměře 10,40 m2, 

• místnost č. 111 o výměře 2,61 m2, 

• místnost č. 112 o výměře 89,18 m2, 

• místnost č. 113 o výměře 6,20 m2, 

• místnost č. 114 o výměře 11,27 m2, 

• místnost č. 115 o výměře 12,72 m2, 
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• místnost č. 116 o výměře 7,41 m2, 

• místnost č. 117 o výměře 11,17 m2, 

• místnost č. 118 o výměře 18,82 m2, 

v objektu označeného “V2” a “V3” v budově č. p. 321 – jiná stavba – na pozemku              

parc. č. st. 169, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Přívoz, obec Ostrava (areál Wattova),            

dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy č. 1 předloženého materiálu a zároveň          

si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 72 
Návrh na provedení jednostranných zápočtů vzájemných pohledávek       
a závazků mezi statutárním městem Ostrava a panem Š. S. 
  
Usnesení číslo: 04396/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o jednostranném započtení pohledávek statutárního města Ostrava ve výši 72 749,39 Kč           

na pohledávku pana XXXXXXX XXXXXX, nar. XXX XX XXXX, trvale bytem XXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXX, kterou má p. XXXXXX za statutárním městem 

Ostrava a jejíž výše činí 421 370 Kč, a to v souladu s důvodovou zprávou a přílohou č. 2 

předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
o jednostranném započtení pohledávky statutárního města Ostrava ve výši 85 732,00 Kč na 

pohledávku pana XXXXXXX XXXXXX, nar. XXX XX XXXX, trvale bytem XXXXX 

XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXX, kterou má za statutárním městem Ostrava a jejíž 

výše činí 349 220,61 Kč, za podmínky, že tato pohledávka statutárního města Ostrava ve výši   

85 732,00 Kč nebude ze strany výše uvedeného dlužníka uhrazena ke dni splatnosti této 

pohledávky, to vše v souladu s důvodovou zprávou a přílohou č. 3 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
rozhodla o jednostranném započtení pohledávek statutárního města Ostrava ve výši           

103 678,67 Kč na zbytek pohledávky XXXX XXXXXXX XXXXXX, nar. XXX XX XXXX, 

trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXX, kterou má za statutárním 

městem Ostrava a jejíž výše před případným provedením zápočtu pohledávky dle bodu 2) tohoto 

usnesení činí 349 220,61 Kč, to vše v souladu s důvodovou zprávou a přílohou č. 4 předloženého 

materiálu 
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4) rozhodla 

  
o jednostranném započtení pohledávky statutárního města Ostrava ve výši 14 690,79 Kč        

na zbytek pohledávky pana XXXXXXX XXXXXX, nar. XXX XX XXXX, trvale bytem 

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXX, kterou má za statutárním městem 

Ostrava a jejíž výše před případným provedením zápočtu pohledávky dle bodu 2) a bodu 3) 

tohoto usnesení činí 349 220,61 Kč, za podmínky, že tato pohledávka ve výši 14 690,79 Kč 

nebude ze strany výše uvedeného dlužníka uhrazena ke dni splatnosti této pohledávky, to vše         

v souladu s důvodovou zprávou a přílohou č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 73 
Příkazní smlouva na obstarání kontroly reklamních zařízení           
na pozemcích ve vlastnictví SMO 
  
Usnesení číslo: 04397/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
09 

  
Rada města 

 
1) rozhodla 

  
o uzavření Příkazní smlouvy na obstarání kontroly reklamních zařízení na pozemcích          

ve vlastnictví SMO na území města Ostravy a obce Mošnov s firmou Ostravské komunikace, a.s. 

se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 253 96 544 

  

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

zvýší běžné výdaje na: 

§ 2212, pol. 5169, ORJ 100                                o 424 tis. Kč 

sníží běžné výdaje na: 

§ 3639, pol. 5169, ORG 4260, ORJ 136             o 424 tis. Kč                    

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek,  

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 
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RM_MZP 1 
Návrh na úpravu platu ředitele příspěvkové organizace Městský ateliér 
prostorového plánování a architektury s účinností od 1.8.2020 
  
Usnesení číslo: 04398/RM1822/64 

(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 1.8.2020 dle 

předloženého materiálu 

  

 
RM_MZP 2 
Poskytnutí finančních prostředků školským příspěvkovým organizacím 
zřízeným statutárním městem Ostrava včetně návrhu na poskytnutí 
odměny ředitelům za r. 2020 
  
Usnesení číslo: 04399/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
31 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí neinvestičních účelových příspěvků školským příspěvkovým organizacím 

zřízeným statutárním městem Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
úpravu závazných ukazatelů: 

- zvýšení neinvestičního příspěvku 

Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o.    o 50 tis. Kč 

Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o.                                 o 70 tis. Kč 

Dům dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o.                                      o 60 tis. Kč 

Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o.               o 60 tis. Kč 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižuje rozpočtová rezerva ORJ 120 

na § 6409, pol. 5901                                          o  240 tis. Kč 

- zvyšují neinvestiční příspěvky ORJ 140 

na § 3233, pol. 5331, ORG 81, ÚZ 2003            o   50 tis. Kč 
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na § 3233, pol. 5331, ORG 82, ÚZ 2003            o   70 tis. Kč 

na § 3233, pol. 5331, ORG 83, ÚZ 2003            o   60 tis. Kč 

na § 3233, pol. 5331, ORG 84, ÚZ 2003            o   60 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 31.07.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) schvaluje 

  
poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava   

v oblasti školství za r. 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 12 
Veřejná zakázka “Blok Nové Lauby”, poř. č. 115/2020 
  
Usnesení číslo: 04400/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zahájení užšího řízení dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, k veřejné zakázce označené “Blok Nové Lauby”, předběžným oznámením 

v rozsahu předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “Oprava vodovodu ul. Světlá, V Osadě “,              
poř. č. 091/2020 
  
Usnesení číslo: 04401/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

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

stavby “Oprava vodovodu ul. Světlá, V Osadě, Hraniční a Dopravní” v k.ú. Radvanice,      

obec Ostrava, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dodavatelem: 
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Miroslav Raška-vodovody a kanalizace s.r.o. 

se sídlem: V Korunce 386/34, Heřmanice, 713 00 Ostrava 

IČO: 26843099 

za cenu nejvýše přípustnou 4.157.203,21 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 14 
Veřejná zakázka „Nákup kancelářských potřeb pro resort statutárního 
města Ostravy - 2020 - 2022“ poř. č. 73/2020 
  
Usnesení číslo: 04402/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 03780/RM1822/57 
  
Rada města 

  
1) vylučuje 

  
z otevřeného nadlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na dodávky kancelářských 

potřeb a označené „Nákup kancelářských potřeb pro resort statutárního města Ostravy - 2020 - 

2022“ z důvodů uvedených v předloženém materiálu účastníka, který podal svou nabídku     

pod pořadovým číslem 1: 

ACTIVA spol. s r.o. 

se sídlem: Veselská 686, 199 00 Praha 

IČO: 481 11 198 

  

 
RM_VZ 15 
Veřejná zakázka „Obalový materiál a jednorázové papírové výrobky 
2020“ poř. č. 114/2020 
  
Usnesení číslo: 04403/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
aby společnost Tender systems s.r.o., IČO: 29145121, se sídlem nám. Před bateriemi 692/18, 

162 00 Praha, provedla jménem statutárního města Ostravy úkony zadavatelské činnosti podle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vztahující se k veřejné 

zakázce na dodávky obalového materiálu a jednorázových papírových výrobků pro statutární 

město Ostravu, městské obvody a právnické osoby zřízené či založené statutárním městem 

Ostravou a vymezené v zadávací dokumentaci, na základě zadávacích podmínek dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 
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2) schvaluje 

  
zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce „Obalový materiál a jednorázové papírové 

výrobky 2020“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

3) rozhodla 

  
vyzvat dodavatele k podání nabídek v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na dodávky obalového materiálu           

a jednorázových papírových výrobků pro statutární město Ostravu, městské obvody a právnické 

osoby zřízené či založené statutárním městem Ostravou a vymezené v zadávací dokumentaci, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_VZ 16 
Veřejná zakázka „Mobilní telefonie 2021 - 2024“ poř. č. 39/2020 
  
Usnesení číslo: 04404/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
84 

  
k usnesení č. 04113/RM1822/61 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Mobilní telefonie 2021 - 2024“ o 

uzavření Rámcové dohody o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických 

komunikací pro statutární město Ostravu, městské obvody a právnické osoby založené či zřízené 

statutárním městem Ostravou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, s vybraným 

dodavatelem: 

O2 Czech Republic a.s. 

IČO: 601 93 336 

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 

  

2) vyzývá 

  
statutární zástupce organizací zúčastněných na centralizovaném zadávání veřejné zakázky 

„Mobilní telefonie 2021 - 2024“, aby přistoupili k Rámcové dohodě o podmínkách poskytování 

mobilních služeb elektronických komunikací se společnosti O2 Czech Republic a.s.,  

za podmínek shodných s přílohou č. 1 předloženého materiálu 
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RM_VZ 17 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy      
o dílo a smlouvy příkazní na zpracování plánu BOZP a výkon 
koordinátora BOZP pro stavbu “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace 
Havlíčkovo nábřeží” 
  
Usnesení číslo: 04405/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní k veřejné zakázce malého 

rozsahu na zpracování plánu BOZP a výkon koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

(BOZP) pro stavbu “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Havlíčkovo nábřeží” v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č.1 a důvodové zprávy předloženého materiálu s uchazečem: 

STEMON Holding s.r.o. 

se sídlem: Poděbradova 1702/61, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO: 286 38 816 

za cenu nejvýše přípustnou 250.000,- Kč bez DPH 

  

RM_VZ 18 
Kosení trvalých travních porostů na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava v lokalitě podnikatelského areálu v Mošnově 
  
Usnesení číslo: 04406/RM1822/64 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, 

a.s, č. p. 316, 742 51 Mošnov, IČO: 607 92 914, na kosení trvalých travních porostů           

na pozemcích v lokalitě podnikatelského areálu v Mošnově, a to za cenu nejvýše přípustnou    

ve výši 286 500,96,- Kč bez DPH 

  

2) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím vedoucího odboru hospodářské 

správy 

podepsal objednávku dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 21.07.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 
 


